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 >2 ا يعل : ارضضا رس ّْ ف
 || | يوسلا نب ئريامو :هتاذ لا دوجخولا وو نيكل هادا
 ظ 0 لعام لعمال الاوهود دحمو سالو ناك.تاغصو دلاحذا وين
 ١ اريل اّوذ تاكد نك للا لب اى نمال يشب كن جو اون تاك
 اجو لعموم او تيلي تو : 'سل از ىلا

 . وذل رب اضاب عن يحي ملا و كان هيجوالا
 | 2 نكس هامش ملو صضراءالاو
 ا ١ وب ايزخا را و اورسلا م ريفا نيل 00 و ةولصلاو
 0 م تانهل د اقلاو 1 أسبلالا

 5 : | كا ميو مجبات ندد كربلا مويكرب اههحاو هل( لعو نيلتا
 ١ . نعديد نينا ا مولا تخل : 00
 ١ و[ نخالو هيو فش لعلك د - 0

 5 | ذا لسلك نس .اذنانتحلا
 لاو حشا لص يقل 0 0 ١ ١تكتاتيلاور نخم

 ك0 نم دقو

 سامحل اىبادسلاه العالا ' م ديطعا خل ا ولغلج تام نليع

 0 الدول لقوا او هنعمل ىنعر - يربازيغادنلا دمع نسورحا
 "جوت زس وبن رغدللا دبعوب ! نيولاصل ريناد ابع ةصالخررئؤتللا
 ْ "لحدبرانطلاؤ ابو يف بطااجش لات ماده يبيع
 ا لعدن الماك |ف باشلا)ب - نحامخمم دال مس عيل

 »4 ةداب رز نميز اريذ )نم 0 ل 0 0 اميرمم 16 :رعاينخم

 ظ 1 1 ا! تمجاف بالطلا ضمد دن يمد
 00 اءابجرل امطكدتخو بعرن قش هطسردال يذلا دوم



 ة. 1ك

 هنلاو تيبواسرو لإ اهطلا ىب 10111
 مهجن لا هعابو يونام كرمال ماو يضيلاالا

 هللا لمحبي بفيلوملا
 رطب الطصالا و ةخللاو تاينحم لري لذ رشو بكج جين عس ينال اولاد هلا دج

 لف اصل ناو 'اس اشكو لاقتددعلا نو اتلطماشلاوع واهبريعيو)ررعن ناكر (زنخإلا
 الا ناقل بسر دخلا 6 2 يع

 كاسالاؤد  جالطص الارولا تود وللا ىف هانحما اشناتادنوكوأ ركشلاو حا نيررحذلو هجو ني نرياوأالا نم "ني عاوبف ناسللا»
 يئمالاو رجلا نلغارات هر هلا اام ويجد بخل اف سم

 مود جلو دماعلادل :ال د دو جنو يد دماج كك هاه هن ناار ده كذئنحءانعمو قاس الل نوككن اجو سا دل

 دوه يف لعافال هن !ءلاهن هال هد زرديشك عنك 7 تطوع ا بضم ناوويزاضنمعجن دو ا سحاو
 ب العا اورد ادرءاجلاون هن 'انلوت د ىلاكت هدن' مغ

 اوم ةطساو الب تايناجلا داحجياب ةضنملادوهولا
 ال' نال انيثد لافالا م تاؤصلاو تاز اعل
 ىف يضلاو صاخوعم مهيد ءاعس الا نثو اوس امو

 ظ رار اذه ك2 لعين رادع ظ
 راماحو لير دصملا لع وشن وز عبس لو مزهلل ةمالل

 تبايالامزعادجن او دوفزل أى ارب 'هرب روت 0 ٠



 را

 د د |لسرلاب ناي الان انملعيخملانمدالو ا ابإحاو يدي

 ادن ايلات ره اوكشسام هن قاع دل نالمل :

 ١" يهزتيادرشداربثماندإ كي نار ونحو دك“ |

 7 د رهز رو نرشو لاس در ارا
0 

 0 !-بلاو هوي فرعتبلاانع
 52 نترلواهنال هسازكشس 1 لاو اودخاولطا

 : اهيضحالمبلا نرخ برصد ناو لياكو نزح كاك اكمحلاتي ع  لختا لات سارت نإ 'وعالو هترأدلا ةداحس ل واح لاو رع
 ْ لسرلاب نامالان اا تلكود ادن امال ح ل - 1 ناو
 او دلل ادن امال / زل حسم

 رع لوك ناكو ارهاد #3 او ع
 ّ يذلا تببلا نع اظن لاوس نعماوحت سل !انع
 1 ل الاخ دح دعاوي عريب |معونلا الع ركشس

 0 ياا ةهياتؤيركشل ل عركشا لاواكش و الرع ولا ع . هاظفلعدحال ةررق المنالرهرلا لوط كشولو اص دوك نت

 مح بيل مالس م ردصو ب 0 ط 0
 1 .نبارمارق هدنمالا ند | تارطحيلا رحال لوحد الو وبادن ال
 ' ررلعوناؤزصردالوس_رخش نم ااهعدللا يقر شن اد رصلا
 00 00111 خر اج لتس و نالأ انلاو لو
 1 ياام مولا يضولا ثيشناروس انجي دعان دريك ل نخل »

 َ وهو نسور قبس انما ت اهارككاو اب اطعن اوهنا نو] بطين



 أ

 كل نيغالامو(طعاز 27111 نالوا

 0 رشق لح طخالو ثوم ثذاالو
 لمعي مالتحالاب ضرتثمريهونلا لملاثرعن
 0 'نميرساو او سكو م
 ب يدوس باتحلا لع دعا محلا
 ؛ اىحال انس اسنان وكب ا

 مسا الاهل رئولاريلتحلا ل دنيوع لو وي ل وما دول دياب ديمالس اايباقحا
 "و ضو ديحؤل امل ا نيب امو غولتلإ ب ىنح مالتحال مول وت ٠٠
 0 لفاحلا خامل ام الت

 مر !امعوعنو ةناحلاح انا او نسلاو ضشاو مالتحالا وه و َ
 للا زقحلاو ضلت ون !ىناشماو ارش واو وس | نع

 تاب اكقبر وضل (م.ولحلض حن وعد ىنيبأكتل ىف بشن وهم
 تايخ 5و ترادسإبا يتوج زان د تاك تاشالا وىنلا

 وه 'لكل ا |ةاعل اذ 'رخأ نم 0 او لاح نبرضلا عآم تحا اق
 "نه اهاوحت د يضاقلل رتل هو ايس 0 رط لا !

 عطس تمل وداد دلسحو هج ا ٍيدولسلا امريعو تشد
 دع ءارحم ةزجوملا هأبلا ظ

 ل-هكلهج ناو لعن ضر راعنل عش 'ن اسلم اراكلس
 من ىلا ريهورلا ]ع نزلا ص يضخ نع ب اونا بلضا نهرب

 ىلع بيد لشد مح ويصو ةولص نارإحج ثمل اانخلك امجد
 : مولع تبا اًقانو لاهحالا ”ةضيكر علك راكع زك
 لك اصحاب مار نم ض0



8 7 

 2 مد ليحأ مما اه. 7س يفت هالو نارا ذب اش اوعدزجا ل ينمالط ٠

 - لجرعوين :الجوجتنا لنا ير امتنع
 ]ع نيوز ارم لضشيإت دعس بامر دشمو
 بلا لع نجل مد ام رتومس املك نا تدر ا ناوهعي
 |  طيوصح ار سنالريجورلا دعا نضع هنوكل احيظنا اره
 ا ١ ةاقزحل لوقضزن نيل ريت امامأد دراستك لاخلا ظ دولا 2 ذيج ونسللاو روزانا يخلو محا امنت ماضخنلا
 ١ يفد الا نا يرن ئلا نير 3 م لاق)باس باوج
 8 .. ىو ملت يلان دعا دمج هلا تاكرمالا ن نا الو عرش نيو سا ١ مقتل اطنحن )جال لانش دك ل رع دل نه دوصتعملاب
 1 رطنام مار نمل وق نغ انوهدايطسا ل اوس _او جوا يعوح
 " قهر هد دوقعلا هر كنانه 006 هوما

 ' ملك اعيالا تاذيؤ امالك وحرك م !بابحاف اح اتخام وي
 1 لوف وأ إو فاموشن فار يا 0
 56 نالاوعرحل ل يرمالا لع بجاولاو منع سولطلا تالزملا ١ يشد مولح لع صيت ناش الت اشالانإى اش عطا
 0 50 7 و ار تعض ١ در ةافال ان فيوم اسال ويلخا زل اهزعلاد نيياسال اك

 لماذ لطدضن وَ الوا ى ل ءانْس لاق
 0 دال ونال ةيناالأ أر 0 لاس ال ىنوس
 ءاشس امون :نيلف ير نظدنعات ]ايت لاقرؤما نم

 نع جورج مدع 9 بوو ب 9 20

 آ « ليعوتلادباةعين قتلا 1 ا

 ص ١



 ل يؤم طن رت ضجر ظ
 لسريعوص عوز ا ود 5 مين سادلا شعم ٠لدقو .

 00 نيوز دكيذ ل ليقو كل الل ىخو دن هبل عمد كالالث تاليَكَ
 لفرزعاعمهدلغ ومش 5 ا ل

 لطخل نم اسد مانشسرع
 هوم امن ا
 رش ا ىرببل! ]سس إع خس نيؤبلا الااثن قش الك
 3 ا سا ع مالك خاريلقتلا
 هد جبر نعام ةررقج)كل دن الد ميمالس ال ادي اقحلا

 0 د ]

 يش ديلخت د ىو ككركوع اذان الدبل لع
 هاما >> : ال دااحرش ٍباقعلا سررقعو 1

 لقو سونلاب يان اهذ اهعقنصلا ع لكن إو بلقلاو فذقت ٠
 ل ا يج -
 .لضن اقلطب حلل طنعانن امن ع ءاشم زر اماو د رلعاوتحو دب
 رام الويس زك لع بجاولاذ ]هج
 دا ذا دلة الثلا لف نيرحاو لكو ول ىوييامو هلع [رسن امو
 0 عاوسلا ديال دازالا هزه هج فون نا ديل يتلا
 كرش د ند نيإب يدل باب :ءقرحأ وك لير خلا
 جلأهيلاهب هللا كا + نارلع بجو السوس ساد د

 ىش ن/و راحل لود ادهم دوتحم يطعن اذ رداقحلانمةريمع لب .
 تان اهنا ١ .او لنا لملم وشن رقم تاافليلا



 واس

 ناوعد الش ماس دنوك خ]يلدلاو يش ككل كي ةبحباص:
 منع ديح الر يحل ]عافك سانسخلل ل عافني
 ملاعهوالاز مد هذ قب ةيدديعنالاغن هاذ ملا جو الازم

 تاّئالا د اغؤ يلا تاعونصملا لهولاحت هللادحو ارجو ٠
 داو ريكاولد ن موع هلا !ىلاخد اعرخذاهت نوكنانلكلبو
 ١ ارامل ايلات نري الع
 نيعمجا هيلا نأوضر خعالاو ىلاعدهللاو ارييتالامم

 . هاف رزدالتخا هلا مج قنصل ركون لّمملاب اما و أوملتحا ال

 ”٠ ديل ضحنل رك ارق لوو عد ديلقتل هن الذ ألو الالاوقا
 ”انلاطعدو نك رو ماوه وعدو ريظعتلا جدن نار الاو نال
 سك كذلارلبلاقج + ديلقتلا يمد دا ثلاشل او

 يذلاوهخل الو ارحس 0

 ظ ا 0 اورلعتا انكم
 | رطل 0 اة نال ما حبارلاو صاعمخلاود

 ١ ودخل وص تتلو لق تل ضو ى ل وفوسو بصم حا
 ] ال ضامن ذود اقوا ورع قد '

 1 سول لالدتسال رجال نإلاريلمت عه الونال »دابا لولا
 ا 00 يو لوك عع بلك كو لوسرلا

 البلد و دهان ظحازس ريهورأ لع

 1 101 1 ىو 5-0

 ا 0 لود

 ٠ سل ؛ارلحلا نب عكاول الخ ثاودعد عذإ اك
 ' لوي لو تديغعولع مرهيكزا اقل عوف لب كتل و هريلقتلا قلطم وف

- 



 الو ازهر دعو : الحا 'نبب نالطإلف هرإق نم
 ماع ظدإ ل عارحاصوابد ةلنافالف ارءاهو رجب نكءلاهةدصحلا
 ْ تصل ]شو هاش. قبل سوشنال نظلا نايلاهن دنن'ل اق
 يصلادرجد ف و ف حئرلعوه ننابكراتل 'انهراح
 رإسر قحو ىلا هقجو بجاجي ءوع و بجوتلا ن اونعن ديلقتلا هد امك امرحا لعن الغم الص انيصون تالرلوف
 5 نادشو رش ع زحالاى لكك لص وه سوك امو | كسب اهو رود ويوزع وزخالا لا صا وضع طانسو سا

 ةساعبربلا نادال قيرط لولسالا انس قلي الذل نيوطم +“
 لا سيب ى ريما لش م نم يارود نماسش هننال اسف ناطشلا . لمس الر اقتل الس ال دبر لرب وهو نيقيلل قنا
 اللا ف ىو. ولت سد ىلا دل قولت بالنوم
 كك مواد نم] ضن هل ب شب ال ةاحو هللا دس ىّشسلاو ىلا نال
 ىكخربعلا ىطعب ضح ا ماو قلطل ا ض اضل و بخ هاشم نم
 رحال نيحل زالاو هنملعامو ىديلب او هدالعتس !بسح
 موهالل  ةزلارحالار حاول "صودحا ماد ربكم لحال مز[ يعض نءاالو
 سا خشل ركل للف و دحا اوزكو] نك مشودل وم محو دل مل ليصلا
 تي ج :واذهي ايت ظنلإ و ةخبرطس اناا تببلا حش هللا همن
 4و ظل اب)الرتسالاو تابجحاولا] 'قب[سٌم ةلاطالا
 خالة صفت الب انعم ص ظن ىلا رمق الوا بجاد نع
 ل "رك ي سرب كل“ لع 0

 ليحل احإ تن رعد د ومي ظ فلل تنل رد ارضعبت لئتياينوط ةلخؤ كهل ان ديت باعاؤ نا

0٠ 



 ظ لوفايجاولا دنيا لاعبي سا فلنا عار
 بيرت ةشيكلخ لعلاج وصدرظنلا كا قلاب يجلي
 1 قيل طا وع يزدازهوزوهجماباسبكا ةموع روما
 مدا هرم تن :اكام و ىلا هداف موت لوالا جلول نا

 لا ميلاررقعلا ل علو ين ظنااو تنل اهات رم :
 بج مزور نظل اذا
 ظ ذاظن اه مل ووو تابجولا لو ءاجشرجإو رون دب الا
 مس ارد امزكنالستمإ ينظنلانإىلاة راش ريف عخا
 2 د وجوب كيف ليان إن ديلاع ةدوعت لماذ ,وعاو هلل ى 27

 متاصلا هن ءاصإم رصمزكو ع انهن ونا
 ناوين اما ا سوات ةبشالسو اًمسو

 لاش لي زك تاإوظارع 0
 000 وْ اقلفو نا

 فت ماو ا نيزلا باناالا
 ا ول يلح سا تحيات د 4 وكضرالاو تاس الخ
 6 وئاهتس نادل خام دزمرالاو و تيرس تيكا رطين لوا
 كلوقك )حالا ربما تاالاوب هان اومن امجأ تنلبارطعدو

 لكلاوراولاو ليلا التخاو شير الاو تاس اقل ن ! ياه
 007 ىلا أم نمر أرسل نفل ل زنا امو سانلا ول زاهر وبلا اير عجلا

 ظ ا زل[ نوع *” الق دا دوق هثيلقتجت مهمل تإمال هلق
 ْ غو نيلاعلا ببر كلذ دادن امل نر مدكو نيمويوف سضمالاقلخ

 ل ! 6.2 ل مكس ابان ككذ



 ليس نفل أ ىفو تابطلا بس وتنال رت
 ليغ لاا اتتااعا نا توربو ناعما
 كلنا ى ءاضيخال سو أب نمضي و

 ل كرلدلاز كاذ اطل لو 80 عسا
  ياظنالاةر اد انّوّمَن ل ل[ ورا د ىسصللارغا

 لوف قصاد - دان اكل اؤذ اراك اعوضم او
 لك نانو اريف ترككت اذاههعن كزالادحاولا تاخيرغ ىيزت
 ظ قا هنلامعرحال ل نايالان ايون

 اعدهوجول تسدحوب اهيشدالاع رو امن اصايل نازئنه < ظ
 لك تاووسل( ىف ظنل اب تايبالا "لطف ف رجا لي داق !ةنسح )

 لج سرقو دحولاا نهد طعو ركقتناو سابتعالا عي راع

 يسافر عع تن ناو طن اينمت عضاخلا رمل طن از يق ل اله
 مارح اببلعو اوف هبا لخامو ضالإ ف و قاسطلات ا
 لاقذال وذ تاهرصلا اه ىلخن اك ع هيعوالاوس و شتسا ع
 يااص/ل لم هان اجلا نحار تلج نيد طا اهبل عصا ن اع

 ارهد/را اكان دحو و اخشم :ادحو ا ى'اس !ارصد ايعال دع ظ

 يلاوتو داس ابيذ سنتا مالا ابين ارق ا. نمعش زفاف هلق 1
 لقرعو جل رو نهر مرالاو تاروسلل ملمس مالا انعم عون دلع
 د ىلاهن نلوث لا سيمون ىف ضالا قاض يزل! تر 22
 و ار اكس ادق دلو ضعالاو تاما تخف للا حالا نمر تحبس امش ل ثنساو وق د ملحلا نزح ايت
 هزه لان م امم ىبين دام
 نإ. تع ةراعلا نالد وع وجود دغر خان اكوماو ىف محالا



 يسلب 1 تلا 0 لق

 تاراعاوج ءضاخمل روعبو تازكمل ا عيمج نيئلعتلا
 ا ب :ءل لان عصووو إب امهو تالركسلاو

 تارو>وللا نول وصنو دحعتو ىش قلك الودو ب
 ساخاو ع ةزيو راع د قلعت اولهم حالك
 00 0 :اوحتو رم لع

 اكن عراطتس الاكداغو اردّسناكاذ امجرخ الاب دوف نم ١

 0 ا
 1| 0 را

 ْ لا ةرافك بر ْ ٠
 ار انالو ىلا هن ديبارغ م كسأملا لعل تاكنأو
 ا مالا درس او ع ىرعالار انا 0

 د زكر سلا لسع ودنا ن أ ىلاحن وو ىلا بش سس ىلا

 0 ”|ىتحل ورع ميل نواح > نيرو تاسالأ لص نه حرس ىف هلل ' همن
 ١ ملاحش ولج وكم د :؟نم ترجل مل اطملان احلال سجل اذالاجا
 - نيلامد ماعد و كو 1251 انن واصلا وجت ة كحد
 ا 00 لا

 .بقعملات اوقف هاف اد انما
 / 0 11 10 7 /لابج كي اصتخالا
 أ( لفتيات راؤامدانذا تر يلام ثمر ! عاق
 6 ضال اف قلاع يرقي الآىلالابيكا وسير اواو ل اشنا
 0 20 الإ و لاجل يل أحن كت دا

 | ا امرا خ عضال التسلل

 ا ا ةطسب دؤسح كت اكازه ىلع رالاو
 ص اال تتو انتلاهجلااف ىلاهن هلل !قلخارلذ ةرارساالا

 لامجملا ٠



 مل م ءاوممل يف ايدل وب ىلصم ا د اغا نصف او داتوالا لاب 5
 لابجوع شر الل كسام ا نادون مالكلاانعف ناياثو لي ستتخ.
 ليو اذ عف دولا هلاوع مر رم !قكاو
 ةراع نجر اىاث د'ىفيد مطإأدلا ترب يلاانالوم ةردقل بكياق

 0 امس الا دا سين كومو هذ وش د مدعرمسل
 أ نا ةهش الو لش ال لزج ل دال' قل طل ب فوتو مهدغ
 اهلا دولا تر دن نم عر د'لكل و ل امهم و ضب الل

 يلع اح نآلاوضو دحب يس الو ثاكنثن ( يبن عش ومالو هل ظ

 "بص انالوم ةيدقل عاف وقل ليله دارذا هلوت نام“ ظ

 لفت وصد مطبخ الام لعوب عاون قي نمار
 . يت سإ يل حاشا موده دانتي رجا الا

 لالا قانرالأ آو قلخأ اهنرم 5 امجرق نال كة 0
 / لكم تسلا لحل نمر انت ودان ابق 7
 دا ] اد امحلا عصشلابرصتن و اوسونلا همن نزصتلا ناك
 لاوغالاد رييصقسلا ىف نرخ الوسي الود اسعال هوحو لشن
 نعود ال اذ تويز لاكن! لطو تو صضتعلا ااا لاق دان
 تاق اهطو شالو تورسلا قل اورّيعاو اظن ارالضلا
 اهزن عون لك اش 2 «رقشلا ى ا ةعوبلا حس د اينما ع اودالن مرر ال يلع

 ... نراوقتاو رحل اهصحر عال لذا لج ونهو فانصإ لع
 زال مذ لاش نح برجا ذل اهدحوي رند ظ

 ,دنالع ل عن تاكل ىف كدا برسل اروه نالوامسل اىالو
 راء اع ن 7 رايتخالإ.الحاذ ناكنمو اينتخال يلع ايلا

 تاذسوقرعمو مدوجو ةؤرسو احلا ن”:للاو قبل ١ 'سداق
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 ا

 ينل ماعاش ام رت

 ١ ةاججلاو لولا تاس الل انبي ىوحي لمد

 . دلو ىل ظن اب نسي انو نإ رملا و ركل اراد لوطن و سانلا

 ماو الا اهكدل وهز ءاهلا نحل درج ديباو وق ا
ليلق هنزل عت اقوا ربل واعد ايس دعو دانرق لل

 1 

 ١ نعل وو نعال ىاصررت لوفر ال ةضأا
س ا كبس يش ابلالارن لوق اعتردق لعغإذ ن ع عوفرم

 3 ت

 . نياك ا اهفدأرة ري تاق اول تس وقاد :

 ؟صاطت اسال امو سالي هتاف كأن دوما ملوق

 لزعن برع نع ا رض وع اللي اما وعاد ساذك
 1 كويس عامر ذل ةاحاو لك ماحب اسف نم
 ىلا هن هناوعتةرثؤماةف مولا شالا لفرد نعل اعتلالا ناىنعب
 - ادع ساغامؤخز او واحلا اعالإ كيل خسلا تاق عا

 نفع امو ةرعاشلا اهم ذر علممهو اهرجاط (نئكش اهم

 ٠ تااهرحواتي ايرحو كالخالا تلج نجد عل! اهاو عقلا يرط
 ا "ميلا يداي ذقسيطلاءاذو داجيضم نإ ةاملا وسي الذاهبأوك
 ا” عزتي لص الاوعوول اس واع هسازاق زيللسلا لا اوز انا

يسويسلا اق وضاولاةاداو لكماعٌر ' ارسم هز”:لوق سائلا تش اوم
 ١ - 

 || هلا تيطسالازتؤوبولا قيطالا مال تبلاذه جرش
 ْ ظ د الك اهو ثمراحأى سارّصملا اذهب .نلغلغ نصدق قو

 | ظ 08 نكن يي امسلا نعب امو ماعو. امسح ةريسم وامسك ظلغ نا

 يسر كلغرداولا

 ِ ديلا ات اإال عرككو مزساككي كرك ربع و سمسلاو

 ا تيل

(0 
| 

ْ 



 ديف وسر ربل او ةْقرْسم حابصالا وماياذ ؛
 اهلج كرا ولاد لى ا

 ب نترك 'اًسالو ول 'نمزيشدورلا

 احتل دار 1 ظ
 خلا نبويف امسك حاعاو وس دك وعرب ياورسشلا
 ثيمالالهخد رم نساك ل مطمن ىرثسلاو قرش اولا

 ىربام صم ا دلو ناو رن يذلا وهلا كرير هنا بع ظ
 2 سا 2 ورع ديم ويل اهتزع نم

 8 حب ع يل /نال
 ورفعلا وعدر اع هلا 9 سلا رح
 يد ولحلا محال نمزصاأ هونعلاو | زاتخازذ و ب اتاك عن نم ١

 م
 لش ادرك 1 و و

 0 ملال 00 7 ا
 دَدِشادحوو غءاهتخأو رلعو هكدا وك ىلاحت ارو ىلع ل س مم

 نازل لس اياعبحو يالا ا.د اهو القنا. رغا'نلخنا ْ
 نهرا نعد دا ومم اميل رجل الب جاذاو نضام اسملا ب كدهو
 يجولارشنلب الئل نبط (شلل ام دبع ياجحو تاير داو تاما ١
 تاو نيرمعل ار ازعا ع رباع نويطمتا نمر (ىيض ةنابكلا !
 ليحمل يتلا صحا كر انف .دابه ل عولاس هل دبا
 البرلا ءارسلا اسر اناواَس هلوف تاغ اشاوضو ناطشلك ين
 :هللاىلا نيو الد سام ناطشرلك نم اظطحو ب !قس نب



 الإ ماو بازع رن و اروحد اهلك موفر دل خالا“
 ةهسكو تق دلع فا اهش وت اذ ردطك طخ
 | يافا عبس زيا ستالح رداثن الكولا دب ان اهلك م وجيل لا
 | ع زلاور راس او زل و يرتشمل اوزحن سد تاومس وبس
 ْ ؛ارسلل لن ل : انو رجل ك َنَمَك نااديفرولاو :راطعو

 " رعرتا لتءدق ص هاج ادرس اناني وس مرالاله 'تالايندلا
 ١| تاجر نم وزو ويلاوتن ملوق ةقلتكل اش اب قى لالا |ييطس
 ٠١ اروحداهدروصاو رمد | ذا دامسلا ب إحنم نود سوك الر وهد
 .م ادرار ا زعم ىأ بصأو بارعمرمو دطلاوعو صل ىا
 ' نزؤطالا طخ نمالايلاهت لوو ٌءحالاب العومفو دنرش وا
 - ىلعالا الملا مالك نطاشلا_ سب ال بكاوككأب ءامسل اظفعيسنر ١
 أ مالكلتخإ جس ةدطخج طخ نوه مهضعم الا نيالا ىنعب
 | كيلا وني اكيعمزك اش اب اه رج اف ذة راسل الما
 | ةطاشانلاو ران نيزخوب روكالا كلذ اهو كككلاؤ عاق اهنالارضلا ٠ بلوكات وجم صفلال باوككاان نير صطتي اه ايطملاو وضل
 | ١ الامن اخنلا نارا بسلو ىرعتدق,نالعاو شوت ال'ةلماك
 | ١ لفسالاطلايلا قزعارانلا ةركجلارلعالا د ؤ طزصو اذ ادورحل اك
 | يلانوت دقو ينعم ديلعاولدتس وزين اوي ةنيع كر
 | نيذ الحلال نسل ان اخد لص ثحبة دوم ليك تلعهو اهردحا
 ١ ةقركذ الاف انالذ ومنا اصنالل رم ايذ ءاكخ هلا قاف ل عتشتن | يطا روثسلاول لص يةجرعالا هسا تشي ايرلا ناخدل ا لوصو
 ظ 3 يا الو للقلا س نإ ]ميو ضان باش دعس عا 00

 دمي م ' : 9



 البهو يب اسب قب 100 ]

 '- اصموإو لاعلارياو لصربز لكن اذ ل ايللاموعر
 روح عر انيك دنا شح نمو رسل برن و ضر اللعن

 0 ' اسشللاسوجلاو ناغيلا لاعتش 'ريصنز /لعدي الو
 190 وي اتاي

 ١ س امثو ادم دائم للعب 4 0

 ونلاوأت اره 0 اعابوكساوشال
0 2 

 روش هندي نع لعيرربا ىلص ف داصل ارش / ل

 مذيل اال طماخا» "اييخو اكن مالك هضاو ب كلت وطو ظ
 ول امرجارملا لة كا 2 ]

 رحاولا جيلا انيكعت بول الرئه م

 ا 7 1 انلءابنو اهل وئٌضّْسو 0 5

 1 1 اكس وحالانابلع را

 او ةالصلا ,ملع]سرلال اسر اٌررَح تعاضل

 راهم شال يدم لص ل00
 5 انت هسا ل اق نيام امم للجو قحط نع
 . كلن ترلعاو )| ناو نعل امو وف ل وعدل تاع

 فب ناعوت ابزلع ايسالا ين اح لعر ترا وعين ىرشفلا
 ظ يشن الآ يد اح ب فرحا ا اف يبا صالا ١
 تساورمال سون بسجل "لد شمل ةداطل 'بسك:يأعرو امولع 0

 ماش العر 00مم يع

 كل نيل سنإلا نسخ بسكؤسلا لل ىلع 'تلنظ



 رمال سس ١ 0 ديس ل نوعا ا

  يقذ!العاسُ: المو دلخ نموه اتخا عم وافدا مرضك
 ٠ 7 قلتنب امو ىلاقت ماوعب يلوملا< 3 لعورنا لص ابن |سرلا را
 (ىنب يف لخدم ل سن زحل ن ا مالكلا اله شو الو يدب انع
 ويم الاونوما دارو وايش اطع ضعت لخدم ءللب
 ناسا دص يف بو ئاغض موجه ديلان لد دول بوجو
 ظ جامو حل ب قريد الو ب كريد فات دنا لعجامت كلفن

 ا 2 اذافىلاعن هلا" كدوسو از شو

 ' نقعاوؤ حسو ف سيلاموزلكت الذ تا دموف لقعلا نكعتسا
 عدس صوب رئااوعولحلاب هقدصت بش نلوم ةركذ
 | وظف الغاو لامن همااش نا عر ايلعر مع هروصما هزت
 > ىلعورنإ هوشعسر د ثدحٍنازيدف بيوشلام نبا اهلا كي ىف
 | لاب لفتس إب لوالا عل لتساو لك لبق تاك لذ د مل
 توعلات ادام ناقش ا كرما ياو ىع لاا و: اح لاحد
 00 ان ئزقلا نم ,ارسلاز ثدحا اميكزبالاملاولاقن
 لا فرب يجادل اركاب وجم ىلاهشن اكن اذ
 ظ ١١ قافاكازعدانداوطدسا ىز !, يرن يا ماو ىبصلا ن
 ١ . مويتادإ ارا زيز اداهإعو رس اكو واهو رلعرخ امو تاكا تا د
 0 . 01و نايلازع اد اطخيلان هلو ايطس لعل رتس او قلغل ادع
 َ ظ كرس و ارضي اب بس مارين الاوت وعل الغاب (وس روم
 ١ ةلدال ان نب نينورلاو موتا برحلا امش !يناشل لع
 1 دعّخل ؟هرعل 5 -ليلش تن اكلك لعيربارصوبلا تعللف 7 ١

 007 اؤائاوعرش هلا هله برحلا تان الث ة ةريللا

1 

 دو



 : تيليولا ع لون ثلاغلا وتر انع يلغل سنو ريح ءافاشالف
 ض لتخاو رثك د نك لكل لبق نام! اريغب ب مال ابيشو اب فشسانش و
 كداسموج مولوم ا ناطشل انا ف ىلتخاو 3ك هرب اص دس عت نزع

 وأ دعاصلا ميزو شلاثلالوئلاو +تلخوا عجرإف
 ث الان الو اسيل دوعصلا نعن وعرتال لكل و بصي الدق
 تونس اذا وتلا انلانا عمرمل اس اتلا لسة ناشالا نااكوو صلار انلا نمل مال دّتح الف سانلا نم ناطشلا
 بسسخت عربسعت يف يضانل لذاك تس اة نيعضل لع

 واع فلم أنل الع احب خا يضل يكزلاذ
 لصالاو رصلا و اياد ناس ارع سا قع يزلاءلالالا
 اعنا حاصل قدا و ءابلاو عاونالاب و ضلا سورا لا
 لا اهلي احا تس دارو دجال ارصو نيا ةبحاضلأ
 كراع تاس الا نزع ىنصملا.بنرؤو يشعلاو ع هليص عقب لشالاو طس اولاو نمحملاو ليرشلا نعهزنم ا تاتنحل'سداقلا

 مينل ايريس ئسل حلا ار ربام نان مّ ةراسلا ت امبالا جس ف
 دولحل ارح .اوئ اليصاطت واش الاقداقحن نول اًعاورد يل جدام ىلا
 لاعلان (ئيبم ةدوالاو هةيويندلا متوكل وكل او لئسمااو

 ني اكوصامو كوكا امو ثاكام
 لال وتجي قربلاو دعرلاو :قداس سل لابد .ا سلا
 الح نود ءامر احب ناماجزبزت ترم نيادإ
 م د ةوضسرعر الا اهننوكتامبلا
 ليم مؤ ةقدولالاد صصسإ/ سعت لبجو ةلهس ىف يرلا|صعضل
 هام يتلا تاعوصلا نعت ةرا دوجول اب ومدولعز مام



 مون اقحد (قحاو قريلاوهو ناعزصعصخ د ظ

 ضو انلا موعد الر نادال اطهر
 ١ 000 لسالا نمسبسب عش دن ىو ان ارره
 ا ١ ءانرعاش اضف: بو عرلا | مجيد ةدوطرل انوزصاخ ار الا
 1 دووم ارح ند انتل ال بوم الو بعسل تميل م لا ّ ةردلو ريح ستكر اهوب ناجل اهيرلا ٠ بوي ننال دال ف
 5 صد ياهو اوس لردك رسل قلاك انررإ سرت لوترع
 اَسالاند ليس نوم اعتاناووب او كثر اسحاو دن مظعرع
 ١ 0 ناوسلا نحاس حارلا ين نين اسس بوصل وسلا 8 لاجل اةو وْ اس ادت عدل لو اسوا كوقلا م ١ زر اني مآ حسره اظن اينو ٌيطس أوال يل اهندرن ىلا بلك
 ١ لان يشعل ةليل عب لوو هام نيه ل يولع
 1 هي دريان بيدك امم يحل 0 ودا يو زاج وسلا تناسب عار قرب ودكيلا
 ا ' ناخد هحرغاصرو ضرالا رخام اد ىاخج نايت نحا ] أسزطانلاو ضال هداوسل ميلا نرنحلا روح يح د هلم عم

 قرا ضحذ طناحرح ..درلا ناضرلا نئيومن اكاعو اراهس ف انت اذاق دج ققبرداومملا ةرار اهلا نواب الف
 نجل ' نئاصخيث اههادصدو باهس قتيل سانا رك طن
 اق رمل وك قرتمان او رعرلاو هد ت وص

 ظ 2 ترماام ساو ملوف يبان هعااالا اير جد الاعيغ د
 مر نقر طل |قرولاو ,الا نمل امهم ]رت ب
 سس للخ نق ل



 لطب فلا ذونصانع تيم اذ اينباوجتنزتطاف ضدالا سايح
 ناس ةييورح او اذ ناله
 لجالإيشساهزمورملا وب نا :يبا ةرردلالسباو لالا ال
 تداع تن اكال و ءاملاو / قدولاريمخلاو ةةسبلابل'ماحارلو

 اللو بسر واولا وحار فعن رزع ت ت اطناكلاشعن د احيا هينا
 ناي جداا بزنلاو هوي اهت ل اذالا وز الا قيطلع بسم
 ىعذ ت ل اتسالا همت اال امؤالو ةذعإ راحو ةطساوالب

 رول بنوع ولحوم تاب تاوشرتعا هن
 ةراعجركك هج رطحلاو يرد تاسالاق ابو تدل قوث نانو
 بكت رمرعي ل ابر اًمتذاو اي و دكر اعالا او نكت تاهيل

 ٌماهصو كناذ ىف سلا و لشلا نع ميتا

 كريلابز شاذ كيبل اكرَ ع ا اول غيل وب دول اما
 1 و فت لتعأو١ ضم أذ رجن لعنراصا ذيل اطنا
 ىععضى ا نر اًساصم اد'رود ادع اصادلاط ناهلوق

 رووا يلا , ليل يارس "مو نابل او

 رو ط كاهل اص جال الامل د و لحال نه وصتساماودرحا
 ليلا عا يراملا لزوج اهون الو نسكعلا دواز ءايضن ابو اذهه ظ
32 0 

 لاشل او ءاعةالفو زول رط
 ل مز عدل ا

 0 - اره 'قكانذلالالاو

 قيس اهالسلاو دم يلا
 قابس اليو ةافلون 0 لكإذ بس تونهالاد

ْ 



 " هلا رشم تحلابرم اق سل ووو يحنان لعن لاو ثومعسل لغزو اهب ءاوت 1 فكالابرضن اوكا هل وخام اشاو يس وسل ا.د رو ا ككبزشالا شعل
 - ساوعبدالا قبطولاراشاو يعول مماوقد يح صير ل ع
 ٌ ريلجتت رضختاهالا هبال قداح دوار اراك أهتسالان اي هس د
 0 «“6 لقتل عتالها ركن ىغاذتاداوسف ايلكد ١' دم... كلا هد نابل
 | مك نشعر ءاىطمةوصخإو د' وش اعل المرتل لعد
 | لّيالو روش الذ ءويردانو ا وفقد شل اهنا اولجرت دحمذا
 ارك عبس ترس اد وجوب شم قسلاو بارللا و ؛ |حامو دانصر لإ وحاز دوس نارك وعو لاول مالي الع 0 لسد يخبئ لوضول تح ددعإلالالمات ومس يف :

 ألو يقاراشماو حالما لاهل عج نبتت ند امن كالم ارث علا يعد وق
 | قازنبرخإو د دلوت خان ذلدو موو كس ل دلعد لا

 ىف

 | هارت
0 



ْ 

0 

١ 
1 || 

 7 1 ا 2 أ

 ائاد دئلاخيد لاجرم ا
 ٍ اذشواوغيولاو سابتعالا انتاخن هاّولاو هندارركدك
 تيكر الا ام فما ف ظنا لح تابالا او هلا هظثم ضح ظ

 ةروصرترحل نيطاحاون اكنأو ىالمالا ءلض ناو عبر خال دل

 دائرئلا لعبت ةاواون اك«لوس لوبتحيسل !ثدّون نول
 اشاد كو 0

 0 موا

 م ريئدخيزلاو اكن

”9 000 * 
 هون يمال مر اضن ألسع لخن

 0 2ك ال( انزضم نم بفاغ ايزنقلخ نزلا ب هنااا ظ
 لس ونعم 207 او بصع ٌماْحَساصرط
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 كرس اونالو ث رعت الذ السنا عياش لافي
 ررلعرضنالاب ل ديس لكك قدا د وحر بوحه ليل احلإب ظ

 داعب زير حم منغ و قالا ان اناع/ رس كاهن لاق
 و كدر شرع فسنعل فرع ناقد ماوي يلعسد | لصدونغو قكلا

 تو كن ادا لش مرو ]
 مكداصو أو انا/مؤحاو؛ مزن يالا نما فولئاه

 فض رواولا ن ا تكررا تاو ا اهرود اف ةغطن ل يح رتاوها ظ
 اموروق زرروحو وصاح اهل اوهالا اف كسعن تبحو شالا ظ

 تظنول م الاجلاو شالا ضهر غ ملفت راجل ظ
 - تالرغت ومحد انك و الا نمر شبا نع ح تبارا و اضدالا ناوي



 ] اذامىلاقن هلا انو |طعبل] ولان هناوه و يخلي س علل نا
 ٠ كامن قي نع عزت تمزح و جبع صنت نيل اق هللا تع
 ' انءاعن نرش ابحودنلنهتشم اذ عل كاع اشم ن اعل ١" ةصولا لم نركول ذادوجولا باو مااصنا ىراعد كر خب رو
 ظ 52 ىلا ضر انىلاعمو هلم اره راما مرقم ناو كلام ال

 نا يوي ال ع 10
 |١ ميل ا نمورتلمت اصلا هد ارض الم
 ] نطو رو لتعم ضاوطخإف كتم ءننملال وج
 ظ نال جورلا نصح نعل الو اليا ءرضاوملا عدرلا ونش اول وق ثادق
 :تدالع ضر ازوم عمو هنعدو نادل اس نانسي ' نعمك ,اعددد ازصاشس,ل سعاردو ٌةرراطست ب سعت هتيرعم
 لصيف لوقوعاو مابحالل لءاشن مسج لاق نير
111101111010 

 شادو ىلاعكت هدئادمتت عويس! هركذ لكذ يعد ءاهس ارجل
 ا 0 داما نعورخ ودموع نوعالورسرسر شد

 ظ اضع ضوه ىل زغلاو ةوس المل الو انهو سبشل :
 ظ دا «لع هد صول اناس يف لال حورلإو حا

 ا هحارعاب اون اهاو ردك مسجلا نعل ار ااسما
 | و ارح دواس« داس نع زن مزاولو ضاععا
 . يلعرمد اص مركل اس يخادرل الرسل ا رح يني
 سلا دم | نم رج طعيرس دال إو لع ور الص ١ رعت الر ودل دىيرعت اه ليام نئكو نك اب هذريد لاك
 ص راكد ميلعممل) نارلا راش ايفامردا نم ورئالقوو رلا نع

1 ١ 

  0نم ١
 زق 0

 يي



 ظ 6
 * ضب لعرمالاب دالاو رمالا نهرس لوس ةعركلا الا حار اولا 0
 ركع دصا ساو الو 6 هد اهرع مدام ءالاوسو عاب الال او

 مورلا نعل اسلانا هاوس امرع ديلان هيلا يرق نمح 0 _ اه :

 يدبر سام ذو عبخالح و رلاوععاجمز اول ضعبب اهْرع_جلاد ٠
 ضاخاماو لون ياا جلا سوسن فد الوشلان ولو لمان ْ

 "ماهر نإ دا وسخ 'نوعرب د امإع من نسل الرحل ا موملا وش
 هلال ر كار اتعالل اناس نازتلإو هللا ددكوت ,لوز ليفي ٠
 نايس فن شلار اولع الدال او ثا الا :ءاشش لص اركي املا لاه ظ

 تاللل اعمر طن تيما ل زق اعلن ريعيل ابيب ]
 ايي بلا اخ بالو لاسح مدنلا طن الو ]

 (ن هلباو اس نا هركؤس ٠١

 ظ

 ادعرل ىلخزكو
 كارم تم نا 1

 ا (ثبعدق ولة سد كشاف ظ

 لهل اسحالاو لمحلاوو ذال' ومسرسل نكلو يدانس اش
 لس داج اك سف ىفدبح و! لاح ن اسلب اهنول

 لسيرعيل زغب ظن اف اعيرعوم تنانااع كرش لاول
 تاسالا هلع ىف نكت اساو | ظنا ىلع هللا هم .قلنصلاثحرو

 ليف هلة الساس هركذ دبس الجيار صد قس ان "يكل خلاك
 كلو اضم فرج عوعيذ مولعك ا توطن ارو فولخيع ا قلخ ظ
 لعمان كيرظر مولع هل د !ىلاعت نسل ت اق 'ى تشتس ادق.

 لبهعرؤو نتسار ا هدوحو بوجورعاليلد دعو لك لاحت هللا ٠
 لئانإل جبر صرتسلا سرت لكن ولع ل ندا لاحلا تلد نم ةرد لك



 ظ ناس الإب صوصخت وم ان الحل نعت اقول هنن عدوان دا نال

 ' ةروصل !نيغلا ةرزلاو امبع ةقولخت م ذي اثيباشنمرلا تاعونصم ىفتركذنو اتظ اذاوع ضو ذخ طش اوج لا بحة كول ة مذ ١ يزافدلوقوول يت وضاح زي عارل وو ميلا دن ال كغ
 يحلو رت العنا ت اقوال نجا وقول نص انه دل والو

00 
 7 اهلاجراسلب ركز ى دانت صو سل ناو ىلاخب هلل العون ةره اش
 ١ يح نمر او ىلاكت هننال اق ربرتلا خباصناى 'اعير انت اواي و دح لكد و
 . طع لولا ال دس دملاو رعت ثروت ال نكلو كي يالا

  لهال ا قو رانا اسلب ريذ و ت امصلا ماع نسر بجي اع ييلعاشلاو
 ١ سايب |يينتب لاحل ادا وام جرف لكل نذو لاقملا نابل هن 'ىشنكأ
 لق قيطامصلا يل ذاوستب تعمد لام رطمدلاةرقتسال ةذل عب
 الوتيو دان سرت قون اسلا] عل اورلعل سن فوروك قلاب عب
 . فو نخر رص تغب هلد اي اكملت ةرلكلا ارايواناضمرشر وقو
 "(جضفالاو شو راو ضاوعلا نم يت اياهمد اهيا ايار حوا سدح
 ١ كعامل لذاك ة دبا نا رركاه رحوم تن اناا كرت لاذل ءلوق
 ٠ قوس هه اط تبلاونعمو لتؤملا هانعهد املا عبو لمعلا
 . قبساهو اهناهن اسلب تن كلا رباس ؛ انكسر غسول ناك اايبل
 / وز اتلاطة فبعد الدهبحو ن سبل ق سدو سئل اركذ ند
 اقسيو طن ناك ساوجلا صن اشسالا ن ايام هن اكف لينه نك"
 نيو رجلا عزتو :صياهو كل ”الاد و نشضامو كشك ادد ١ ٠ نحط سيعمل انهي يف ليقت دايلكتاوحأ ظنا 'نعدلايلخم

- 



 لف دان تحف امرا م آ 3 ط؟تلقن ١ ظ لدعزعو فول نكيكلاسل ذك 0 يو نفاس معا يذلا بلا الكا تن

 كا ساناتنللا' توك ب ايظا ا دان لب ولتشااو يب اًملد الارض تنم فد تلدرقا
0 

 ] تل قات هلا زل الو (ىيش ناك دلو هرب او الب ظ

 0 ةرافإل نعزلإو دوقعلوعلا ظ
 املا حسا /و نك اع ماىبحب ثم ادار خل اد نأ 0

 : نط نعيكوتل دعانا سو د 52 9 0 تايزلان لسا وعض لس وو نوستس الام مالا ] بالطلا نوعبت نزلا نادل ارىرتس ] نإ ناوّولُك نل هدد نو د نم 7 طع شقا هنا

 ا 9 206 حولطملاو ظ

 ه0 رسوما
 ظ هداف تخ | اا لمالإب تو يل ماس الدهب اتكربلا

 . لما ماهالارص آر ىكغ باس طال
 لانو 10 ا اصلا

 1 م وبا يا نم امش لاوس _اوهازم ظ ط ا يا هال انف
 ١ ولحال لولب سب رياسبلا تضيع رموفلا ظ تايم علاوي الا و لحالا حا رو ضن نككو لي لاب ف اتا لع تاوتس '-.منخلا نال نلاتهوحا مرق بالمد لات هيلا ثداجمالكو ةحداسر عال ظ



 ٠ نبدا هنود نادكلوسلافراملاكدانحتمف ْ
 أانصالا و تاصيق بوذا نلا نيرو طءاطخلا ةو نعاهرش اجر انصنا
 سس اوما عاتي خنماجرجو خؤش الات تانورحل اكظعاولالا

 نمل وو يعنوهد عرابلاو سنن يي اوعرع دل لحل ةلنع /
 ىلكيش اناوعو لماع عمي نب دشتي منال ماخدالإ زيها ىلع '

 ةتاذالا سي طويكو هاعس ع يغني 530
 ليال زم نها امهزنا د 0 و ١

 كرطاعر اسنانه هب دارا وأهرلا خلا لدال' لدال ارو مما ملوق .
 ةالاؤ اهل او اجر اهاو يئس لزاعالا وم ويزم نا كّتالوعو ةامح ا
 ا " ردع دوانوفاساراعاا ابك مذ نمايطباوعصو

 نبوضالاو تولارب انزع د وسن تدنن 0 ميلع نرن اص ١
 تل امني نم ترو اشو دل دبا عانتو اهاوص وسخ حتت 0 |

 1«10100110110ا
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 الوافور' وعدا هلو اكرصن و بطاعم اب اس انقر إيحلاوإ جناب '
 دون يحن بسر مد اشي ماعملاو ارو |نيرل بيسو ارك

 نيلا وقيوطرلا هنيز.ننوو "باقل عدس د ان ٌئرصعلك تاك ١
 لاح هئاركذ عامس دنع بلقلائاتسو بينا عنتوملا ةيديىكزلا /

 لاعالا_ىنصت ” ًامرط زهد يىداعل الكت ان ناخب لك رب دوي ١

 الر ه نارلا يشل ارسنلا) و درط كس وزعملا نإع الار ٠ ظ رتلانبب ظ قس بلل نيلزعتامزمارانجاو توها خو تناقل

 سرّول طاعو .١ ا . ةن [مسحلا ت الطلاو وسد امصملا انهن االرتس

 ظ يظل, ىضصتببلقلاد نااكو تاخيىنزن  ويلكلاب ةسوبرإ اون نع جن
9 



 سونلاب تاعاطلا بسب ى مص كيك مداعملا بسب ثارنإاميرعملا ْ

 ىفا ين انالاو رو سلا اد نع ويلي اقكاد عال ففى دزتلا
 تف نمو لعدن سل اكول وزب تيا دارعتسالاودولخباراد ٠
 تنكر ديسجا !د ات مبحإ ىحإم ىكج]د ونلإب دل" تبربعلال اش الولاعت 1

 تاء الالعت امل وعند اخيرسحو ثددحيل طولا مل عسا كيرلا وحعس ظ
 ونار ل عي نشا ا'باسكو ةنش د انلا كو و ناوتمال مرر او

 ا نال ذل نص يرن اير
 ١ قير زو لن اوه و ن اب

 لاطو زكا مالو احا اهب هللا دوعو وع يك
 لقفإب اكرم قول عاون والد دو ماو نكمل

 كرين ولى فرخ قزتلاعزنماو اننع' هييش موانع ب اغوا ظ

 لش :زعلعراهنو ناس مهر عالباهطف ذوكب اوف ظ
 انوع درنخ هد وجد نمناكاج ناحو

 يلووئ امور ولع اعلاروعو ىّقوب فاح اسبالاوزجؤ راض ظ
 روم ندرك نامت 9 ظ

 يلع طت راد ونت رسح ا راش ال ادع ائسامزكن ا

 يعن قصت رو نر مرج اللام وكر ان دوحولاصاو 0 ظ

 فاما الاهداض ا نؤاسنا ان طيح رم ضاعالاو اوٌاوصلان ه

 احلا لزمزعالاو تاغصنإو اعل كواتنالاو هت ال وسلا
 . ةهنصب وذ اصتداف رشم الار. لاا بهز دووض وهو دست

 ال فنا ارو ةهصالث و جولح لون اعرشم هئاشا نو

 زل مل, تن اناا مرق هنوكي يلع هنال ثداحوو

 يلح هيد انو يفتا عاوتحاومدو ّرْذ داحم لك دف ة نك



 ظ نو ل دوجوو لوم زال وهو نكن ملا ودح
 عو زوال طلاب تال ءاهو ناكن اكو ناح ىف 9 ٠ سلا ودلاو سررتم ا رحلات اذص نإ نمث الل ان اراك مت اهص
 ١ توبي داعو دع ص ثولكنا مزلدلوقد سلاف ثداوحلاب م ولا
 . نلقؤتداهاتر ارجو ةعدق اني املؤالإو هس الغل ا

 ١ + لاول تاكح وم 7نا ثوركيزح الكاع ب ىدهردال زوسالن اكوَق
 ا نكات : ” لولا :لارعدأ اللول 90 5 ولجان ام عالم نارود ن كايتو لكن انعب ةئداح

 0 نان لوا لل ز[ت اكاجزكو نك
 ظ قوس لتاجير رولان ق وبسبو بو لوادل تاك :

 ١ لطلاوهد همرت رون راع ملف لك أ نصتاالف
 ظ . توكن امج درعا ام تول امزل تاكملا ا
  نانهلتنن ىرعات ل يان داهدلب ذا اع عاذلا انعم

 اس ؟ىودلأ ولست لوو نادال عاناو م الف
 وال يطع نهال هدوبحو ن اكعد باحاف ناك اذا دان تالوطل ىف سبب اك

 ١ دوعو بحو ولاعل ابد ودح ن اهربل إ ترث دودول أب جاو ى عم
 َ . ليا حودلوقو هايوكب جاو هوت الع انك 'ءاشاو اوتو ىرابتئخلا

 َ . نإ اورج اصور اان ايد هرج اول مره ضن انامزكت
 ١ يضانيلاهنيادورحو نال ها جرعل اب هدوحت ثوسس ىع
 أ 2 لاهل ن ا اولاق نوسألا ل دايلتذخ الع 0

 و لنملا راو قانا هدحناو واما تع
 ظ زد ةيام

1 

1 1 

1 

١ 



 هي
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 هع ٠ 0-4

 كئالاولاخلاد وجون ىلا وود توظف من اقولحين اتعامش

 ال طبع ثو ركل دش وود ضاخار ابتعابف دات ةلوهجل
 دوعولا وح و ىلع زيا شو ربك لحال ض عما تودحإع
 هان مسح حلا اظن أذ! انن الل الرس الاد حو و ىلا عنو كن انت هل ]

 امرخ مرح اىخنا نكمل تاتهصلاتاناعضو ادكاس و 'اكريماها
 فاقنا نموزلب و رو ضل هركاطخت اتيدار ناتث داعاهد

 اهادبزلل اعرق ثاكول هنا نيرم م اثراحد وككن ا ثداوك ان مرح ظ
 اهب يحال سوكر نأ مر لن الزط إب ابرع هولخو اتق دا ابيع هولخ
 ثاىنتكرال محلا و ثوره لاو هثداخارال اهربرؤ انكو انكأسالو
 ذل الد تايون يلعب ”هاش الاجر رغاو ود كل دل وق عمو ضل



 ةلذتعملا

 يفد انو انو ىتيندحو بوم هيلاقن دوو بوجوب ىلع اوملا
 ثاو ظن اوراصونحةلالضلاى ع ىاونماحرإسر 4-2 لع الو : ا هدالعالند لاو علارعنئش مور صي الفرم م محدعل صبلا ] ' سارطنإو عنا هر جاو وزاماون لومحلا كد ذل عوضولا لب اع
 ظ ١ تكوينا دق مفاد اق ند مجين العد 07

 | رف ةداللا#تريتحال بوق نسسالاو

 لتر لكم نيرلل يسن ناو سس ىد لك
 الا 0 0 لاهو
 كوشي ل لهاا (ببالا يضم شرج و ندد لا
 ينكح دوجداونج> ننزل لشو مل وبدر او ىلاعتقحاددحد

 حواسب م ناو اوارشس نزل جاك ةلاولمح
 ١ جفال أ نمبكرجرهاولاوزالا نان نيلي اّدلا كراصنل ااوس
 اذان دوهولاوف تاني اقل سوما اخ مل علاو دوج يد
 . اهتريلب اقل امانصالا ةرروكو شل لاخيذال او يحل قلاخدحاولا
 ١ داطتخاليصاننتركذ ىلا بحاحال لندن انجبت الصرب
 ' لهو نساخلازيلك هنا حجر شن دير قلي الدنا رعد را ىفاالو

 ظ 00
 ا رانلاو 2 نيكسلاو اوطلان ار اوتعاك نع لسبع

  كلياتد .ارومعان او نا يي ذلاثماو تع

 ظ يملا اند اقتعا بابسالا لشن نمد قانتالاضلوتايعابط

 [/شايدةوون عدد اذوب اعنورلا ث اروسعات سبور هث داخل
 ا لسا اماولازتعالا ع رنازهو شاد ينل غجولع ظ

 ةطساو البزهو نعدن الا ةردس لكل ائكالان اد امو لئوبخنإ 5

 مرح



 ءارمىذلاد ال كورغؤا دن 12100 اوان يكسو ا !م (وط نم

 ملاحلان ناهس ايزالحلاك ةراهذ !نبزعن وع ءْطس او هزعاجلا
 ىلا يش نهال سرق امد اعلا بحو ١ ر اهدنا 'ىوس اموصنو

 يطا اهدل اعف نم د هات اهص ند ّروص اهاوعدوال ادوجولا ظ

 لبسي عت الا وس ري اقل ا ندا نمو طداسولا نس انزع
 نيدود لع_ق ناث طسونل ار بساع ال الؤتسالا
 كي مارش تاكا ذ اد يفلان هينا رطل علارص و لبرلا شا
 كال قف ايلات هللا د د يىسولرسل اكد تلق قس ما
 دي طا سضصالال ريل ام موس انهو عاجالاب
 ليرلاب بزل ةيرج نيش اب ادزكاورحو ره ناو دولا انك
 ليفوركا مرتع مهلا ضع نو دضوبلا اولا
 لكم ارع : ندوغ داون( ضرلا دي د الرباضبلا يع

 باقل ا ضع ف ا اك
 را تاتاتسا ماوس

 00 الا لير شمرغ
 30 بالو مالسلا:ةالصنا ل عريع لاس

 ا ءارسحم وق نضج نود ضعبلاا دس وونضلالوو ظ

 زرطوركل يف ريوهومر ووعاوهصا دور يلؤكاوطإ خل متااموبلا ا
 سونأ؛ ئيؤطس لها نما نؤمن عاد د ديد رو ب مزاح

 / رياسم اع إو قش د هذ اكل هركولو ثرون تملا نايس
 ترق دوبل ايون سولا مجبل اهل سنع لقا قرصبلا خل
 ”ايلاوندبجمان ايىبد ولخلاوأ ارو ورم انصب نار وعتاب اسمح

 كربرسرولا |رونبرونملا لكلا ةَوْو د مرحبا ىبشدلارسسلا راقد !+

 ه5



 أ .ييسولور سابا درو وانطاورو هايس الا ئاشحايب .
 سدصلا نزرسالا بابلو عدول لشلا يربونصل نمسح بلقلا سوكوملا لقلب داملا سلو ديسرولا ةوعلاو سل !'نإك احل اينعا
 00 .:جلعتلا ين ابرلا ةويطللا ل
 ا رم ا ةروكدملا ةؤيطللا يود ابد يفاوبحلا ظ ار هو رلاو رّيطانلا ضنلاو محا ارش ةتاشسآلا
 ظ 00 : ىقسررّود لكل الشيب !الولا 2 ١ كمان ملإو يشلايسلا ١ يي تامل و بلاطلاو
 'السرلل قدصلا نيبت تاجا بحير يبل قل ان كيف ظ لخب نع هللا بجو لاما وازن باهملاو ديت سمس اند نم
 ظ "لير ص هدام العرمجلا عد منان وش الييحلاك كاذذ
 0 اندان ال مولخدرلل اسرقمال نإ لا 00 ركد مرن نيرلخدرلا ريالا قست لول ذ |يلاممس هللا ملام وح
 هين ارو و لاكن هنلار وجو بوحو ”ىبود الجول ورمل قلاخا رف, وذ سفن الص اطا" و ا اشاوعاد

 ٌشاوس 1 و 1 ظ نص عامرلا انس الا]س الإبو فويس ضب ب دزلاور اولاكيكا | ملاك لانذ وقد اوكراصنلا مويه عطلات تاز وقد
 0 ل ا سس حرص 7 ١" يال بسك نعال غاتالفدكنتلا ةمدشلا لمعلا لكيلا دنا 00 0 - .اجياعل علام ؟ ناحلا ةئرول ا ىلخد نع غر امره ربعلا يشلا ظ ب اعاو ىلات هدا صتضوع ةمدادعا د, داوم حتا
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 ا
 ا
| 

 وندم حلل دأالب هقلاعدرلا ناث ئش ٍ ْ

 اا اا يؤ , للعم لول امف نال
 لاو حلات اهبجو نرش اجيرحوا همر خان ارب
 لولو كال م ىكلاده م دفان دوم ا

 اكو -ح تلالد
 ل يا --- ا

 000 0 ع 0 ظ

  ايتخالابل عاملا كاز طالها اباحيالالعافعا ظ

 وعلوالا__. لك دف نب قرم ام فشق ]
 و ةساّبكا] حو هلم ما

 فلا اس منا ءا نرفع ريص يذاع اوابركرت

 تصنع زلاوه كل ائلاو اش مهأ س تءاطونملابعسدضنهناف

 [فيغايج ا وبانلا ونام دعو يشرع نق و ناكل اور طدنع

 لمارلاو الط ولس هنوكم مدعو قدوم اوت اهم ورش نك ق لح الاانع
 جيطلاو يدعوا اللعاب هوناص تول
 تاوعمزل وا لث و دح كش تتتنركو ساطوصدمل أمل ' مر دز ميل هنال

 انهزيكذإا)سنلا لوو ليلرلا مراء اطماز طابوعوابنلواال
 تلق نافا,الد ل لفالت نان يل اروق لاطب الغز صخلا
 العزع فرمجالقحل دلع د اسس ل2 خونم ةئالثلإو ف نيلعاخإرصح

 0 اعلا وناصر اعلا مرق موزل قم الرصخلا
 سراصلا الا ارتداد انالاذ ناك دااعاو باجي الإب

 ياو الفم الان اف حام مدعو يع قت هنع



 ١ لوين نا 5 الع مزلك اج اذ دوهوملالاحلريصف موق بابل ْ

 ظ وسار اان داما قاع مكر رصاص
 | الن دعو :نانماولك !لوونانالون ام
 ] لنه انا للوتسف اكس لقنن نيثداحان اكن ا امو الل طإب اهالكد
 ظ قا ال اطوال
 ١ تاه للا مدرك يارب هر انف جاتضاناو تاثداحاب الخف
 1 | اة وديا ساوكو ساونا تح نا تش ام ايضن | طابخ نديرو اناك
 - يلام تشدت تف حضلإ العاق دنوكو «باجيالا العا احلا وناص توك

 ظ تاتخلازعاذلا تا اذانه رضا ذا بلطلاوهو سايتخالا لعات
 سرصاملاهدادنمابىشناول هثال لرداق ريرماءاعإ محن وكت تا بكر

 تايتخالإب ايدام إطضالا نعبر طض الم ملوت جاب ملا ونمل زو لع
 ةردادعاهب ا روتعا نز ا اهجوم ل شدق كلوت ينحت مهنم ملوت

1 

 خا امم رعد اسبحلالا شكر الن ان ل 0 درلاحلا مر
 ظ تسل اند اىلاصرو تشسولز ا ميلعر مالك !تاولص قداصلا هر

 ١ لكزو يربالاه ايا هرها ظن ايوب و محل دنع نيا هشوشلا
 الو طفح نع ادت اؤد ماج ب أ هب يكرت يذلا م وز بالكذلا "لجلك انزله اهرلوترمال ١ . مون نك قد اجلا حلفا عاف شداحو بنحو لفل نان ] كو دوهورح امرع نمو مدعو دوجو نئلاحاك درع 00 هن نال لود هنرع ون ! دمرت تن ائسزك نان اهيبابتت

 ا ال تابعت زم او ساثل انوبطل ابر ع افللو سيشل الب اىيالإب لعافللو ١ شايل ابر اتغارعافلل تل ضدق_تلقن ارو" طيباهركد قيد
 8 او نامل طرا عوه__تلت ىلا سلا ةردئر غئتل لان

 7 اا اى
2 
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 :شاطسلاو ثد >زب أك اك ظ ,ليعي طسبلاو ثداحز اجب ن2 ضارب ا ا

 لن لاو طحسطلا يد نم عنك سالب لات نم نءاكو

 نر مدحلاو دوجولا رصد بارا نع غرو صلا سلس ومر اهدار ا )

 ةؤلطلاو هد وجو و مصرع ن غىا نط نع غرو ملا تبلس اهل اد ]
 ةمرعالو هدوحت بحير الى للاوح لينح راف بوجولا مج اذه ]

 احلا اماو تتردسالم او اف تاهئتسامب الد جدر ا اوه و ظ

 قمالاو ف تاقفش ثراعلاو نياق مدحلا هدوجو قوبسلا وهف ظ

 شو درع لالرشسالا ن لعام امه تفرعادا مويزملاو تانلتخ

تولبامانمو شرعي اليخت للم لونام ايرعم وجوب وكل اعلا
 

 لك نار يش ود : هيا ل من اكماب

 بانشال امر وحد لللاث اذل د وهولابجاو ناكولهئالد وحولا كك لع

 “ اهنا ءلوسس ل دوجولاوف مل تاب الامل وخد مزيف هل رام امهارحالانم
 ليحوملان اعبرب كااوحاتجا اهبل و لو كامو | سي امو سىيامذ

 الكم لجالا نا تف مو ضل! ل طا د وحول ولالا لوخد و

 تزعم ايدج اعاده دوحو صني عاف اهل توليت اد جف ذك

 وب نااضدا بي وامدعالواروجو دنا ذإ غش ال ىذلاوهبر لالا 5

 دولا ىاوويزو مرسل ستسف ]عاف ىل جاتخالالاو اباشم انام نسل ارلعأف
 اعلا ت اوصل ا ىناثحت احلال الل ٍ امن ثويك تن اسجتو دلاحال ]

 زرع احلارحول هبطناوإاجيلإ. لل عافلاناكولخ داقلاو ]

 كتشازاوروحولا بجاوم اني عافيلا سنا تش دحاو لغد و دعا ك

 انزع عاح دوجو عرس انجي عاف نمل بالذ اون كماباكم لالا ثا
 لعالارافإ فاح رالف دووم دخت الذ ةئد ااه



 / يسرك يف ت ناكملا ىلصل ل ويف ص اهلل الصَع اين
 "لول وتلالر طم الانيا تلا ظ

 : 00 ا اصرئاو رخءاصوع
 ١ سل كل لحا ثو دج ليل دوه انا تاكمالا و ياراوع زنا
 الافنيو دلوت طيتسلا و هس ريم نب احلا ظفل وك مور اهيا دنع
 | لشاب نيلياقلاو نيد اهم يفك ءاومج اقص يون ضاع

 . الم وىلاّع ههنرايتشالاون ميج نيرياقل نمهلاو عب
 جنا ازعل يلب مو ك0 ا ا من
 ] اهني داعلاب واع !نمالو الاد اف ةثداحنا رتل
 ظ ناروصل وع ضو نتا نالها خنت عوق بين راق
 كا موفر سم اهليلاو س١ ايما نكد ضلا 1
 0 يفلان ئناوعاا ولا ماظل

 اعط رنوكوراد ف هاون :ولانعل هلامد اورراؤصو ناد ىبادعاو
 يظنالو ىلاقملل شال لوك نا فص دحاو نوب دمو شو نيلي نم
 ا هلاعفؤ ملركيسال نول اعف او ادهاو ,نوكىنعدو
 | كل زن ملدجلا تانج ةاذيإ هخ للللو دحاواشيلا

 ( للخاا 00 كاسر بزوار كاع يف تاكول
 37 + لطم ع داسضالث ناك ايضا

 01و و سام داؤت

 ويم

 20 م ا

 0 ازا شيع
 مالم مال نثهاعد توكلا اق ذل م



 دقو اي راح لوكا ركس دوك م لش اضباربال ثداهوو ثدا,

 نويذابكرمول توكلنا ل ظ
 لل امرع يات صو الحاو دوال لملرل ااماو هللا اه اًثراح

 بحبه بجيرخا هلا فاعت دعمن اكول داوعع ةيعولالاو هلرظنلاو

 هللارعر (وجياشرل لوك و ب ىلاعت هداج سب اميلعإ ّتسوو ىلأهتن هلل

 نيوّسل ا الكر هش د! ةدارالاو ةانلتك نااملاىنرانجاحم ىأاعت

 الكير اوهوجلخ ارا نلتاولا الف دوأ !لطإب
 عافاجانال لان اما دا ةوعن نالدك ةدامماوعز مل
 0 كا

 اهدحال يمقن الثمامر الن الا'عاماو صاطف هتد طلزنت

 ”ةايادوجو م ثراحبجوب النا مزلاوم عع مزل ا ذاورخ بكي '

 شما ءدحش اولد وج نزيف تايعل نوت شرود وعفا
 0 يدتتوميو اش ماوأرؤ الار لعن عانى اع مل سظنلاو |

 انساب ن وكب نااما سيل البر نض رمل تان ال ادم ويشن
 م ا اهىالئخالا

 صاظفل دالإ هانئ وعنا نإ 2 لل عبري وسلا الكحو الصا
 فالتخالاو ئالثشال ار اوك وبر نلنسو عد اناا ناوهرمر انالا

 نو تاتا نوكن وص اشبع ماداضنأ تاكا ا جوي
 ةذلاخيلع املك سس مانا وعر مريلنضشن ضر وكإلبجاولاد ١
 سريال ىذلازغ نلوز ودالا :نلاخحيولع امضدحا_ رو تادرضالا ١
 رمال ضنا َجؤلاخ وعر داغلا عمر دره اطوعشو جيلان ىلع

 قبر نما سبع اننابجو ان اك اببحاو قانطنالا سر ونوع منيل
 ديف ل فلن لا نكمالف هوه وحراج | لع اظن اذ دام اوه ديل



 ا امر ايتن وبن اما ا ]

 | لزوار نرخ دل ادامهندحاو لعق

 1 وو
 [0لا سرق تزن ناارعدحنيعوا اهات مرو دهس ل نا ارم ع ميل
 ا | ١ او ريظن دولا علا نع صانع نيم

 ظ رو اماكا ع يرمز اهلا نوم العر تدااو
 هابل يمتع 0 ناش راسا يلا حالا يف دهر سالو

 1 ,تتانافبجاوا ومما وي

 0| ا رو دا دق يف لع ديما بكل

 | نباوتدإ اب اعماوم ع سوس اوجاع منش دلاحنالا ل حاع
 أن كت عمايري تيكن هوما وسب اصلع ك

 :واصزجطفميف لشسلاول عطل يهد سات لعاشلا

 ا ,ديحونل'ن اهرب رظةلاكرصصت ابرمصختل نال مىده هزل

 ْ لاق ا تشب دو ناش !نيبفالا.نيلياقلا وشل ملا كه زامراض

ةلزتعلابص بز طصفر اذا هل كرطسال ىارإ ىذا ىف دحاو
 يلا 

 ثاورماو مف ىلاهد هاابع دواعي اعف الولاخيبعل انإ

 )ش علبلا لير يو: نحر اخي ولعوش(لضد ايلا

 ا ريجلالاضا قلاغرعولاعررلا نبا نئلباقلا داره !بع
 /[ لاحت نب ان اداغطلو و نحاس ك(,لعب ان اواعد هرمال هيا 2 00

 صلاة بنعن عزو اجت ءاش اها ومد امعلاسالو اهملعبو اع واش تارل

 دللإ] قاد ثالعاد يغلي دلع رجلو هلوجناسهال خلا
 يل

[#/, 



1 

 ةكح نع: :يلاح تسل الوم عمو نيلاحلا نع يسع ال ضارغالابلاعتال 1
 ١ ب قلع لد درعا هو دانا نبل لوف عضال جنو 0

 ١ موقد مانلا فرق اوع م اكللاو س خدع: ضاع لوقو

 ظ دل فولت ف لشلاوف اسر اعرملاو رماح تاببسن و لوقو لرب قلعت ادى

  9ترسل ىاف دوت ردع الاجابة رعايا 1
 رولا تاينهتانسلا -ٍ ةدالاوداسنعإ/ سنتو ىمسوزسملال اان سلعل هساالا فاير باكو

 را "يس اهراربف كمادلان واسال مع
 توكل دحا وخوف ندا لولانببكذاهىداحلا راش

 ذل موعيلع تان ل بسرعام اطضبم ناهي ل» 3 ا

 نافاضنأ سو سل' ل او :يلّمعال
 يناثلا ءانتلا! ببسيونم الإ لوالا» نتاوي

 ببنونماملان ادزل ىف داسملا_ انت الع دل الدل الريع الاديعت
 | لوشن ام لسكن كل ثخللا لسا بسلا نا را صناع

 نيب رلعهلالد سع نم ليرشلا انت زا ءاذتس ب لالدشساللأ|
 از نمددالاو رضشمس عن اكل اه د اهلا ناكولانلوز ىف اكث امري أ

 | يش زحالإب نيل وتس ال ادح الحا ناه ذالاضعب ع و رتشنر قو ليتعلا

 ىاماتنثل'هلاف طخ[ ١ اد اوت ديان ده! ري هسومس الوتر
 : يفعادرتل ضْس ريش يزولاتنإريستنراذظنس لشرق
 ماه طخ دعاشم مار مات ءاراشس نوف لام و ني

 لدلاف ضيم عت نوما هين نيا لحل اي
 َيلائرّيهلا اهو انشالا (فصتيخو

  4لشن نهزعرو ل هالو هل  0لجرفير ودوم وعن ا داقذا بوقت ب

1 

' 
| 
| 



 7 التخالاجلا وب قيام ضانغال ان تعا امو ضعملل تشم ظ

 لعيون كاوتش ال ىذلاوع هلالار يملاهاظ عخالا ئنمتمطت

 ظ شذ دالا نم انه رطبام اف هماللو
 / نيرون وف عيكرطلا اوس الع تاه مزح ىلا اذ الق نيم اه
 م مكن قانتالر زيلع وبلا سا ناعيرب انهو ىالتخالا
 || ضحاد لانس اك ةبرالا نيب وول واع اذتالا

 اترلالا او فرت خالوعو هلب اا ن اح انتال' ل اهونسنال

 هلوقتانتالار دقترلعتزلاعسالاهد ولم رو و لإ تدب ش
 ئ ءاقذاءلوق لاذ دلوت و نمو ان تاوج عطا الاه نوكالمل
 ”نادابضك انعٌةينطريف اهاضماردروو لا ئسالا يلد علا
 كمال نال احر  بهأولاّ انتالاريئت ل عتبلالا دهن ضو
 أ تبوك نايا هت هبجلوقافتالا :لزحالل جدلا عا ةلعل
 ْ اموالك التخالاول عجم اعلاه تاذتال رقي ىلعو لووتم

 ادد 00 ةراشاتامب الاو درنهلا ف ايدول لع نيهاسلا ةماقانم
 1 رّوو يل اعد كراع ار يتانيلاقلا يعن

 ًألساتسشم متو هدأ لج شل ىلا لع ولالعر تيه ده
 ا | ليش: يعل احم فرحا ضو موت دول[ االول

 ١ لطخوذدريهدذ م ) نا نمرءالو هيداخ
 || إبرا نوفولارعالا سسعمادتبحاو ن أول حلو الامد نا

 ظ ليسا وك نالوا وزياد تالا ناسحال زها دورشلا

 00 اكول سشاجرعارهووش امن دع

 دززاف ليكاولعد 1 نعيلاقن يلعن امزلا ىرحي نامزلل اع
 جد تدر ايلات راروهرلادوعوةيطالاو نوال منكنح



 ا

 ا
1 

 نافع دولا بوجو ينعم تارع ناد يفضافشسريل ١
 ىنعد لعن و قرس امل اوال موب ىف رياغتلاو و دتيخا دع جتيملوا ا

 تمض و مولا يوغا رول !قحلاو نامزلا دلع ىرجال ما
 راس هاما تالا عرسال اداري | ا

 ْ تاولص عراشلا اب !ةكببزصاح اروبا تانلما ١
 ' زيا لاهل يؤعت عضال أعم ليل ا دلو ف ممالك لعدن ظ ١
 ناو ثداعوسب جك ماقابلاحيلعةيسجلاد اتييرتو | ش١

 ظ بغا تيطلالامكيتيتعل يلح ادمكلقكاعت |
 طا والدجل تلا ع ثودحلان'ثبش | ناوتلابجلا ب ا '
 ولو ميلا هوس امس (ونفاايطداتيشو 0 و ثور ديا ناب |

 ةروسو ىاهن هلوقلذاقملإف اماد صاطفد وحول ىف امااقسلاو ١
 ركب ماناو اقماع يوأشسبلاقنيلاعلا ية انا

 هزعت بشن ام نع خم مرت اركل نال ىلا ل ءاهؤسلا صو قئصملا | ١

 جايا ةرعاقلا هن ل ارلعأو ,عرعافتن مرق تن باهر !نيراكتملا ا

 ناعل مرتلات اذل وعلا قو ذاحولام ايا لعلارلاو كالا ٠
 لك مرملاو دوجولا مكس اشسا يزل ابجاوالاناحودوجو ١
 ظ ناخب يزف عبر ىلادجاتخالاداجالا هدو ويك 000
 -ةدص . ىرق نا زلا وم شل دانت امدعلا قوكأ |
 لعل شنان صورحلاإ لانو ن١ [عنطق بدلا س ومَن ||
 بلالد بسن ىلاوت وح الجن ا عر ارطلا اوررعسلاو هرزننل ريسروتلا ||

 لولحلا ثا ناحيرن و ناكيز لولحلابنمهتس نا نعايعطت انيستعلا ١

 اي راس ارم ايعف تش تثرروو محال صاخ نم اعلاف ١
 قوبرحااةلشوإ وة سرس د قلعتمرزحل دلو زف ثاكلإو لولحأاملع ١
 ظ
 أ



 الوان ادب قياوكذلا مهن جدل ةذاسلا هل اين ماد '

ساال ناب. احاو وتس اشعل ىلعنعرل ىلا داوتبوف لوين اب ظ
 نحاوب

 ا 1 | يقلل اداوم دنس 7 اوزيل !لمرإن ا ام اهو نائما 210

 ١ ماو الا تادصن ملكك النصل بك ةذاسلا دجملاو بلو

 ا ميظعلان ولو
 ١١ لزالاوؤ قلخالصٍن اك يذل( ىلع رنرعب انالوم ناك اذ ال
 ١ لزالاو فيش 2 دمع توكل امزلدوهولاب ىجون ىل اس هذ زورا تا
 ٌ نايل نال عيو ثاكلا ىفلولحت ان كان هذ اضن !مزغ واعز باد وهو

 | تبلان ورد قطمملاوثكاو دمع طسالو نايل ةنوصو هانا رطو
 0 111 نامي ىف و نوك د فاصنا انولاغن لعز هت 0

 ظ دوت مزلشل ادوجوتب الو هللا ناك ٌثندحىلا راش اوعند ل ايلا

 ف ايدغسدملا او تاك نياك ال تاكريلعاهلع تالاوهو لع دنل انس دن :
 / ا كاع هفاسنا بوعد مشرحر و اهدحر لموونع ديلا تاكو ىلا هلون

 ا ١ اروع 2 شب ىف مس وسل مجبل" اف لازدالاسخ عرسلا تاهصل نمل
 ١ رزعالعت لحان الوحتا ل ىف تيك م 3 مالكا انه سرح ول و كبل /

 ' تاه صولات وراد ىف يقتل زل يش شدحول ذي ولحلا هدايا
 ا | اابراعإش ال ارحل ىاخرعن نوكرأل |منليف

 00 ١

 َ 10101 ملا انكلاو |حزا شرحلالعالع

 ظ 0 زف ءاولح لاس اه جملدلا تلو سؤ بيتنا وس نع ايازس

 ١ يتوج نزإاوالا بهز مازودو مارحالااوتس السل ى اى يسكالب نككو
 يي هدبولع ىوتس ا ركل همز فت وحاتملااهاو عزو دنع هزل اقر للأب
 ريسااذا قول عدالذ وتس |عوق مديح را وتس !ن وكم لوتس

 | لع
 م١1 |



 للزلا ءاتارثملانا لت دكبشو ميس زن اك يلع ١
 لكسر رمل ام تلو' دتلاخ ودي نكلق
 ةعئرش ا محا كل دل |لبكرشنلاش حورلاة جس
 لييلاد لحلب يوت لاطس ام يباح مارك هوا داولا

 كعلاب انرا تريك رت انعومو قرات انكم زدعلاوسفنلاو ١

 لن مارعاووعسعةفدارمم ال اني ود هزكل انيس |
 اتاي جا ءالوص زيكق ضال ظفلل نعل داغر عما هنم ظفن ١

 ركاب ردد اةفرعمل مزلشملا دتاقولح ضمير هن ريب اهيسشت راع
 هالات اًثداح نوكت نا تراحلاب ىاعن ههْسسبت نهاضرامزطو |

 تافيوتملا ف فيشلايسلااق ريل ًولعنولاظلا دو قدا ا
 سلام و رإعذ فاير ثر اتماد ينةد الان عدرج جوهر علا

 ةزيطللا وعج اسنالا ع ورلاو ان !يلوتد حالم ارملرتب يلأ معطاقلا ١
 رمالا احن مز ام'يفورحلا ح ورلاح كارلا تاس ال نم”مررللا ةماعلا
 فاعلم لن وكرقو درت وكرت عدرل الكر كار دا نعر يتعلا ين ؤ

 ضيم و يفامسحلارلقلا دوت مسن يط مسح ورا و هرلاو ثدبلا
 نيت نيب ةافاشال د العأو ىكن ان ربلاءازعإو قرا ةطس اي
 نال ب اتكلا )واو مهند نيبوانمج محلا ا

 رص 7” ىياوتلاو طشوصدك دلا |
 م .

 لسا لع ب دلي اك هفرخن يلّملا نيّيد سعب متت | ل

 . ل يعالمز ل كييشلالع ميشتلا و متاسالو اموغالو ديلا

 لتملا )انجز تحل دزللا



 ا دا لو الوعي لولا نمسا

 ا فرج يع ةفوم لعد دانحل لع اهات كلما اعاذا

 ١| ”2وطاقلاز) دالانعم عم انجئمياكبلتلا ارونن نكن كم وعن ل اتذ
 ا ةئاوسلاةداناوبسملاق اةالطا نمار احم ثوكرق لإ بس أيا ىونلا

 غاغا الرعاف هلوونيملاوعروم اننا اب نوم ىلا رونلا
 أ ةنسلازعا تعيرط ابثدعاو عزمكى اهسدبلا ةفرعمولا سلا نارها
 ١ توبي مرعدم يفطر مذال او نذل سلا لاس عابلاو

 ' نو دروس كا !ازوهد عمورامب و 0 أس دوهولاب بماول رم / ٍ 1 .- 8

 ا ولاة 7
 لك هن ترتزضلا اسبر نوار بك نسدزبم

 ظ 1 وم قرط وت 0 1
 . تاءنياياقلا هدرا نيبو حا االاولخ نيا لا عيل

 000 ١
 7 ا 6 دوو

 لقا حالو ا دورت تل ناانهن لاسم

 " لمعو ههنازأل 2 ؟شرقد ْلطىرولا]ويوكتراح
 5 در دوف ةليزتسمل اكن هدن'ةيونولا راسا اذه دلو
 | قصات رق ناويح قاله العيس اعرب وو ىف ريفصلا دة برلقلا
 اير ولأ تشان اف العب يرش ييعا لوط اهن ديو سم
 يود زع نعلم تي فازتعا |طيكر ولا ورع تاهل وف همرسكو ىلا
 57 هال ا ملم يرقد انه ركن نعل قع زتحلا“ ا

 ةفاراماو ىواضسبل اوماقلا لعرسرَوو رمل ا هزز ارم ونكلاب
 موصولة ذأ ونال 0 السال اروع و

- 

52 



 ظ

 ا
 اطرمام اعامجيلا هت موكرم دئو اماماو نيتببل نرد حرش و
 وب دقلخ نم ارعام نع هرب املا قنوت اهنص نمر رع لال داو
 لاقالعب نوطحيرلو ىلاهي سال ارق و يسرزكا ١ ةؤرعسريؤن ال

 كارد نال صاحلاو كار داك دالاىر د رع جلا دلع ىضر ظ

 . ةريمحلار وهقد نهد ٌمطِإب رلال اونو كس او رشوصلل هلام

 ومرت د دومه ويصلا ول زرعلاو ةرلخملا«نالحالو اينو ضلال ظ

 رخيولامت هدن!كار اقف الاق رص و املا رمد اطلا مر ارطولعركذلا
 دردأ ا سنمب تَبَس ادار و لهاط نوقلاو لوح باكر تسل او ىوععرلا

 يعي و نلمح و وون ل أو نإ الاعرولقو 6-5 سول كلو وات ل قو
 سوال ى وبنك ََت ايلجت تلوم و سلا نيج سوسلاو مح ورلا لك نع

 امر الوابل! الايد الو ايوا داحلامت مل مولع لحن مانو مافن ا ظ ظ

 ولا ل ورلابابزبزقد ىلا ل سس الو ناوكألا قد اقح الا فريد الاكعريغ
 7 اهفرطن نو شامر دان نيش لاقاكفراعلل فراعلا راش الا
 امبييف ترشد نمالال هع مزال اتسو ىسزتتتك اذ رنعيف طاق عاد ١

 نو و سرع لعن يسبللا ضع روزي احالولحَتونينالو كيو قش
 هاك ين اؤط امو سبل غن اعلاف مالسلاو ومجال

 ”قملاز اى ليوم قحاانف جادو, ل عمد لص )اهل اب اير اديس

 لباوقلو تاراروتس الارسج ةنو انتم ةفرم ان ككل ادكلاب تازلا
 ظ درعة لوك تيساواولاةةوموىلولا ةؤرك تبسل ينلا ومن اد
 نيزبلا سرع حسون يسوئسلالقنز قو ةل ا كوس ىدابجز وهام

 انليس سيول ايد او رود اح ننزلاو ىلاعت لاق اى راعم اة دان زل ىف اعت

 ضحنلب سابتعالا تيطالو لالرشس الإ ابلع عالطالل سال مولع لي

 كلب ئصو اكلْشسالوا رف بيدال لا قش ابدلا ةرعنوملاو ةيبحبل اد |

 2 دس بوصول مس يحلم نع ع 7
 5 4 + -# أ->

> - - " 
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 ا 0
 0 5-0 8 ١ يروا 1 5
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 ببسي ميدحسل د

 ا

 ظ | دا سانا يزف فسلم اع ظ

 نود ارسل ا اره ةريتعلا مدت رمل هأوق هلعدرلا يضر لديبع

 فراعملا حو «اصحت امن الدول

 ظ ا ادا
 ١ هاند هزع|داق ماولعك ءطنلا شوصل اشك م هدف تلف

 | لولا ورل ارم دلع مدننا تلال وضعب ف كولا رازوع اهلا
 ٌ يب موج ةفرمار زيان بق دما لل تشي د ل إن ملم
 ١١ ّقرلاو ةزنسالخالعدرلا هيرب الملكة غو م امنص ووين قدا
 بايو 5 ماو علا بس مالكا راع ىف لخقسلاو جمالسالا

 ظ هدم نائب ادييال اميل عييضي يتجولون هدا ةئررم
 1 وراه يلقن اشد: ضلال ورمز فاعلا

 ْ هانا[ د مايلركولاو مانا نعل اعلا مان ليلختو مالك ليت
 ظ ا ةداسلا نسمه اىذع ضل ابرلاف لولا ل ص سني ارإصح امد

 اقلسلا انعيولع مواد نان عم سرت ندا خل ااًضصخيؤوسلا
 1 7 م رص يفوسلاو وار امرك ال ةيوكذملا أي شا

 لال انلْسوحح وص ن الار اخاملك ا

 ٠ للركد لك نت صداق لك بم ان هينا (نكنهّوب احم
 اتبرصملاو لمحل اكدد وكت ًش صالخالاؤو كيوثبب تءاح
 ' لوزعلات ريا اهي ا طيكرولالونغ تراح وحل ليل انعم

 | نايات امنإو هريكادط تراي مهوتس دا ونيت امزكن
 ١ ولاباتلكايف اعماق وصل اوي لاا دوحولا بحاول نص و وا
 0 ا كروس تداحلوت زمدوعد يشل سيفا ةلويس اك هن

 0 رو دعا ونار ويلارحا هساوهل كول اهن هيوتوبت صالخللا روسو ام



 فقلطمد ,اوالشوب ن ةعاجتش ين ىلا اعلااب كل دسياسدلاو هوي
 هير س و نيتيرتلالس نيج ةرللاسرامبودولاناياطبرلا كردالا
 فولكيوبو تناك س اخى /. مآر لن ام ويمن اهدار لالاو لكلاب هصصخ
 يلعن لق ف افدوقعل افالخوموب مالازف عولاك دن امالاذلث

 ا ين ذا بيعد هللة ؤرعبو انا سل اروي
 لدا مدع نمالد تايعلل "ار ىم ا هقطانل رشنل و ثوصد م

 ةوقوعنو لاش مك دا هدع هالو ياو | للكرولا رلا

 زم مرعالث يدا ةيروكخ يت بص ائيشسالا اهب كس يس غاشبلاو
 ملاحل ازد بحوم وكي ناودنال از علاء فرعناناف ام جون فان
 ظ اضانردورساش و ىاملدوجولان لع ثايولذ ١ دوهول ب هاو
 ] نهد داق شرم ارءاعايح وكن او سالو اعلاوناص دا تافصرل نا

 ماق ناد عب” (يذلاواودولاو رعد زل وف موقد ن 'بحؤت الفراعملا ظ
 ناسنالان ا اولا سي افي وصل اةيَّمع ل مرم اماما و قولكبيوبو ئش

 لون ل كف ىلاعت هللا ىِرَمب ”ضايرلا قة يطكلس اذا قوم انس دعب
 بيسو اق ورنا تاغص تخمر غ قع ير اول ا عنولا لو سس
 تعم كلوشو لافي دكد لرد و عرعر ين الاهلى ْ
 ل رالاو يد الاو حر الاب توم دوك دوحولا بح اوبو دوجولا ب وهون 0

 لولعرغ نضركذ كرم الو ءاينسالا ءزو ناعم تلده ان نللو سالاو
 ىلاعمن متكرر اه تحال عوضولاءاليتس ا لكك بيسو ةضاددلا قط

 سنن يف ,لعيناثالا قيل اءالالباق اهلا ٌقبسل يون ءايشس الاله ١
 ينعم نو نك نسا اد وحول اببحاو ينعم نكي رت اهب اها الا

 انهرع نسف ورعا مل سل نادال ىبعم دو نيب !مل سل من يامال )ا

 لعركدام تلداجد فاز ادو بوكلابونلادا فزقاذااماد

 2س بس جويبر

2 



 : ١ نط امكن ا نضزدا راف ماسلا اماو ثدادجبرت مرعلاب قوسنلكو
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 ا ش عشسمانعد لع مره عن بكرت و يلحوفنام
 ] ىنولسل ال اري الو هز لوق اه يرن عمل ان اكن: ب من اه ل انطمتراعا
 00 نإ امم نعالعو لجيولل نب ىادجمو
 ٠ لوو درعولازم رشف هما ئالح لاو لعب
 ظ 0 اول ولسرلاب قرشا يود واح لق وطم لسد
 0 ملءاضتمن ا الك مل ةَس ساال نيهاط'
 ظ  لجدشمب" دعو 0 ءانتبب اؤصو لعد ابزصد
 ازباب قس ىلا قع اقلإ لا يتسلا سبزه نوال عاصم اب اسا
 ظ لاقوك اقبل ىص ةولعة (ليقد مل و مرعاهس امهرو ثيلن اماكعد
 ١ لاقسام تب اند واو وصو املا نالجال اجت ان زيراكتلا ضبع
 ظ - وةيزحلاو وملاك ة يدار ةفسم نع ءاقيلاف جمال ماعم
 ا ءاقم م وون امجزلل تاذلاولع عنان : نايولاكس نال و زوص
 1 يضداقما اى الس جوانا الاو ىمصملا. ىهحملا مايو رلب عزل د
 ليه ءاوصو لع وو ى درتك رع لوتس ملا ناش ااكيتيرخالامدع
 ١ فوغلاكمزولانكمل 2 ءارعايلعدما ًاوريككل و ىلاهنءلوو ىف راح
 ' ةردار ةوصماال باوالادرع رع انهم وك اإإو بوتلاكملإو
 ] 00 لح
 0 ناس رسنل نائعصامر يق فالثلأ لم
 لش ع نالونإ ضنا نرد ساو ابا ذل
 ظ . قرم ثاعاظلاخ ندا مانت اكن جزع د اناث

 1 يناشنددل لعن نزمتسارر تورك اهرلتش عبابسلاو طءاببلا
 هز ابق وبسصوبو ارش !مل تاحاهكن الف ءابرل ا اها رق من ابق تبغا

 أ 01 -

 يف
5 



 ظ
 ظ

 ظ
0 

 ميال اهلا ن نارمرقو اهلا مدع تن اهتشالاس توت رمخ معادن امهر

 وعاد موزللا مرعا او موزلل ا مدعبهو بم مالا مدعو ملا

 اكرلاوعد مدخلا ما ليف سدز لب لك نوف ثو دكا تن تلت نشورؤلا ٠
 تادوجول ىن ىضشت ف عاببلا نائييد هذإو !كتا نقشت ا ملوق

 تاينتتتالأرحو دررسحلا :د اهب ابرذج لشي عمم نكد ابهدعيكا 0
 ميال هدول مزلئس رت و رهو ىلا تحل ثودع ةمرلكس الا
 "لدا اهو سلس دارو رد ثرح رو ثدح ل توكلنا مدل
 ءآوعم هدارم نوكءزو و ناك محلاو اقولك مدع ا | 2

 ص ادعت نوف مش يق قبو عدل 'ق كن سايق

 نكاد ربل يون عر بشل اؤ لص تسلا ١
 ضال ما اهليو امن سس ره و نيسلا شرد احالاو اون ئلا بانآلا ظ

 ظ 01 مس عوج ال كا
 0 كلم اهرنر رصاططغللر اة نوع دهوا
 'مل ان ن/امايماحا انيس بوحي اوتسالاب
 ل هر نر عازحلالس ىلعيمإب داتلا عن سرضجدو
 ارباع دلع ابل حبا زرو طاعلا فيل ل شارو اظل كالو ةاحبق ٠
 ةامسوف ل وزنلاو هبل اومجولاو شرعي لع اوس السايل .اعوضوملا
 نديالامراع اكل'نم نيون اك النوالابهزو لد عداسدلا

 ميتا نقانسكالاو د توكل ةظاطلالأ ليوانل رتل درعيفصرل )
 يو هوشمالا 'بههذ اهيصنما رهن بردو يي هالا نق
 ةدشااهو ساو مهولاو هوس الان لاق مال ودع باعت هلا

ْ 
 وااؤما ونين مخل يان ءالولاهس مل 1

 دج ؤسحلا داعب دلارتس ثز قد دع ارينا ظ
| 
| 

1 



 0: يوب ,

 7 2 ين ِ : 03 1 م

2 ١ 
 يدع 007

 | اكول هزلاوهو كك و بشسا اهو ؛اليتسالازع ءاوتسالاو تيولالع
 ' ةسفب نئل ادع لباسم ل الماس نيب اسنا نينه رملا سالك ١
 ٠ نارازع ىنؤال نظلاو نطلا الادب الزان هانع لع مالك لو
 ٠١ يطيل عرخأ ىلا ءاوتسالاع مل عادجالاب ملخود نسل بجيزهاطن عج ا
 هوتسإلا اذ أوس الانعزجر هإأس أملك هدنا عج كلاما: دس جن اهلا
 هوبا دوس لجر لرظاو دعسرب منكي وسلاو لوب يكأر مولعم
 .ليهباو هنانزوتس اي رّتضرك اذان يوللاوسأود و اضن نلو
 , لزب ارا دن تائؤتس | امم طحمل وحال سطر و
 | نختم يذلا مولا بلقون نيعللا ناطيشلا نايس دحوع سروسولا

- 

 ٠ اهحابصمرو وس م هرسو رم اهامالر نم شم ىلو ىلاعن هيلا حد نع

 يتحد اطيش  امجران قع د لسح تاىشيو نبال لف ةحاحن ىف
 انهو دتسوس وو ناطشسا ]وخد رنيارو ايام اع فم لب لع لس

 لي نم يطتو |رس اوس لا نيك نأ طرشم سوم اا ذر طدال ساوسولا
 ا رب اقحلا جو مب اوصو مدل إن ىف ويءيرإ اووى صرلال اذ رمل اضف املاح

 انه مالك يضراالان ا وازكو ازكى لويدو ف سوس ود نمعتلاناليشلا
 ناي انايداقع نمرلا وارحم اب املاح خرملاا لص لولي ا عرش و نوعللا

 بحاصرإة لان الن اوحالاو نيوباللار اعمال ناهرم اول مارلإب !ماسضتم ١
 سائلا عمس ىرد الل للملا لاوس نع لوتس ىزلاوعةسوسولا نوع |

 ديول نثوم ان د ايرطم و تيلتالو تبر دال نال ويف بل ةذ ايش ن ولو

 تاةسوسولا نع بحاصل يشف رش الاونجلا ا يزمايسي روصو مبف ||
 ظ تيزي فاف ناقدا ريب الك لي لاتش الا لمارل ان سداقعلل انضم ناك

 فاسملا سواسولا ل دجب دسننب تاقوالا,بفزعتسملارانلإ ل خبنماو |
 تاك اف ةينتعل ا ىمتسا لحلو اوجر لوب اةحلل نقش ركل ناو ل الو |(

 دل ٠



١ 

 نيس يل تطال لواقع لعق لالخ
 مضو و واط محد يمد اهنيك د عا وضايتس دؤضالليوع
 سما نوم نم اعد هلللاث داب تملا بي طلاو و سربالابب ار[العت الطف الطخ
 ظ للطل ل نإببالا بيضلوب "اوس ثهملا ضيرمو كلوا نلبي

[ 

 فاتت وها حالصالع لمن ازه احلاماو فرمى دال نمزعازكال ظ الخل ضر و نارسال' لج نبد ىزلاو هرب ىكخنوكه ؤافشتت نا
 زا لولو كلش ولو لحم انل مالكالثل ل : " حالصانع
 ظ ظ ةدوسولا نائرنغام ىلا تعد اذاو ابن سوهلعل مال يلو داللا فش ظ 0 نيو ل لتعولاتجه ذاتك نسلالوصإو ةوسولاب
 يب زخإب بولقل ,ارطانع_سطب مقيد او ةمهسول 'ضواناام ظ قع نشك تابوا اكذنويا جلع أ اهيلحم اند ىلاتشاالا
 : هانا نوح دوس الخرم هج كرثعإىرلكتلا لق الو يصل

 ا ظ نرشح.و ب ثلمإع طاب ىف يش اند نا كيش مكان | 1 لاو باعد توك .بولخل ل صام اء فران ىلعيومالخيفلافن |

 ' ناش ول ,حاصلا نضر يذاوصو س اوسولا سعونلال اهلا
 ى<لر لد 0 و اطال ناو مشلول اضاو فاعلا ١

 يل اصانعم ]مسن يتجطكاسبل اهركن لازن اف هلال هلا اركب ظ لاب (ليكمذ هعالارلا] ةكربب دمضركا اه ازو لولا اريل هنلا الرا نليرعةموادل اب فم او يرطاخن "ال يتحونشطالا لل
 ىلا اربع جاتحاالئا اشلاودو نيقيلا ندعي ل الحلا ةلدالالم ككصاوبوه و نسزملا نع ار ميس .| عسسل و تاس دلاو ةداحسلاوهو ٠

 مل ١ ماغوعو نيقسل نجولانيقيلاياخولوحلا ليال ظ
 يروحأ عموم الالام افرغعلا ين! ظن اف ةراش الا الاذغ

 سيلا اذ نك د 1



 يزاول رات بغيت الل اةكذل ضف نافيا 1

 أ )5)ش )»89 0 ناسللاع

 0 ةوالت نزف هركذلا را ضت اعز احمد شلل نراك
 ناب ولّملا صا ضار لابطال لاق كة جالو اب الا ديال مولا نم أ 059 لج يعش نااناان صان 1 اللا وذ نع يخل نعول ل لي اي والل ركل و
 0 لوقف الأتي لاوسلا ناي ناو

 ] ' قدتف نم ةمالسلا مث ايسر لايس نلف ثلا اهي حالل شكل ارحا
 || مازكئضاباودوصك ارت اهصنااف ل مدقضوَتلا .يفورساو زي هزه نوتلاوز لكلاو يآ عرف يلح ماين جيك د ملكت اعابراع وم ديعلا ل ان لوخ/ يسم ا اهدو منعن امصئس قرّملا
 ظ تافلل زاك ِت تاذص نع نر احد ولعملا كافصلا نزع ٌنسيلحلا

 الشم خلا ةداالاو يتلا اكارللعوب ىيلاؤ اهملاع اهصنمئ وصد اهنصتالاخ نحاس وكون هل اوحال/اربئرعل ايدو مرعالو دوجوب لفتت ١

 اعلا تاغص نمو صر واعد موزعملا“ : اصلا نمئونص ا اكينوكقرلحل اناضنالا نوال قالا وح لب لطم اماعسنوكل ومن
 ظ ١ مويعمات اؤصنا تسرب ونعلات اهصللرلع اعلا تافصنارخالو
 موف وعلا تان كتل وخادم يو املا تاهصولا
 اعراس ور تزيلااهنل هدافي رش اع 0 1 000 0

 ينك احالف الاوسلولاود ما ةداءالاو نيرَيلاَو اها ج4 ] رع لداق اع را توكيغحف مدحلاددودولا زب لسا اوتار احن

 | "يضل وك وح وك اهلا السفن الو د ويعمالونعا ةلضا

 ص



 -:3 اّضو مك وصولا ادلااعن اف اهتن اهون لو ا ا 0 يال عوضا اهنصم عل نونا ا

 ً”يصلاةزعزعالا ةويق ران ا 2
 ا تاهصلاو دونمملا و نملاواحنا كس لول هنالئركد 07 1

 ”اوصلاور_لسلا تاهصل عوز مالم ضع ارب صرت وةيسفللا ظ ظ
 ا انو ةيبلسل اف حمامات تاضلا لع | |

 رض ]جملا جوصل أو دو>ول لعمل حل ئىسسب ىو من أدام أ
 م اهلودقنرووتلل تهاناد كا ظ

 يتعو لالحو زعلت افصل ءاس مف جرن يطا ا
 لزتمب اهنالزواع“ تاهص نيب اثورنات تمن العادل ظ

 3 رالاو ت اللات ًاعصو تعدت :لصضاققكإ اهزنعاياو
 ا :؛ ش . دوبجولاةمجاو اهناو باني اد ههنا ت اوصى فاشل عن ابعت ل 1

 .طاؤنو دول اتاهسلا توسل مما هش ربر اكةلزتمملا انالخ |
 : تاملوم اب ىلعتلار 00 ندعو اهب و اهص ا ا
 0 .رلك كد سعيا داق تارو دم ابتعايوام اع
 :لعاولا ساو ت - .ادصلاحإىلا غرر سغن ىداكد ملعيرغب /

 وااو لات اتللاول ابى يدر نإ
 انما هيو داضتسم مث د اح ةدونرعملا ادصلا ثوكك نا نزلا نونعملا
 احح لاوع يدل تاوزلادرّل لا درا ننزل اق ؤ

 9 نارام است تا تار هىاّملاتافصلاددّجنال

 نب مالو عواقامد ريوق ةرثؤللعال ب ونملا تائسلل أ

| 
 ١ وبلا نب ذازحلإذ يود اهدحا تكن ابيع نشا
 ' 1 مداقرمن ملاعب اجيسومبزحالإو اص د حالات او مالت شرعلا» ا



 هلزتعملا

 اهلا فامقمألا نهرا كا املا اسما نم لكن اف هال 7

 ١ تاون قفا دع اب ودل وق تافصلل ايلا ازاصو كبش
 ا . ىلا ماشا ريل مّ داحت نش اكول لا اههالا يدق ى ات

 'لتلاوأو دلابزلبف تافصلا وك مالا قسن اص داجب ليت اها

 ,ىلاخ ان ةلرطش رارغ اىاع دداصن نيل الما د

 الاول ت و دجال ودجكل ريس م نالاعلاث ودحرصت و نسب ال
 : الربا ولع ركذ نع هلا ارا مهدئ اه بلاقيسر ووك

 1 سلا وكي ونلاع تحل والو رع لس ىف كال هوكلا

 5 لوا ينعريأل لب اكرخلال جاو يع لانس ازلر وحولا ةبحأو
 رةدابجاولالاق نمد و اره نوكنو سرت دفا وللا ت ادىهعا
 اسر ذ ىلا حاولا ت ارل يجو اهم !ىنمن ّتأهصو هدداوس ةنارل

 راوزلاب فانالا] اذعزه حلا ار ةرجاو تافصلاب ىمماو

 ْ ماجا لوالاد اناينعجل _اجبالاطزل نا رخو ىسونسلا يح_-لو

 قاثلاو منال نعول انس هوه ىلا و لاتخاورضت غب

 وتاب ١ ل يمقبام ءنالا زئاجر طولا نول
 0 لاه لحل مازن

 ماجالا جنت ازلل "نئلاخرغ اب لاقسالو

 ايسر :يافصن اهل نيقباسلا يشل و ىنصل سا

 ديسلاواب تبلانط ف جصو أ صوانشلا ت - ذل نيعابو كوم مجرط دا ظ

 لع ل مرمو ومان نالوا قت انصن وك أربع
 ردنا عرعلاب متاماد ىلع درلاؤ م الفتن اذ نيعالا ولام
 سا عرحادوحو نيذللا نإ انبي عل عرداغملاطزلل اا
 الا نعارصدا بونال يزال انسرهلا نيوتن ةراشملااهارخ الا

00 
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 ثالز ادب ةرداعشمع اب ائصو تازلانبب ثوكي ن انتي الكر شال

 يرده ليات سوم دب نع وتبال تال
 كوقرحاوعت نعم اا دي/عل قالطاو !زعةداءالا الو ذا ال/نع

 روق د تبلالذاه حرب وفي سوسلا» هركد ىنالق امرك ى ائضاقلا
 ”ًالطايمن او ارلعر لاو الطامرعل عبجرت م >اهرإلا ةيرج نم قنصملا
 صو يضم زل بدن اككلطمال كابالا يناثلا زول أايلع
 دّووقعلاو الفوموب دال سولاظفل تسارع تنور جس

 م يرلاو جوسلاو ةورحى ]ف ظ
 مث مايحب قبل اك نم 7 اجب ارمهن عيسي عخ

 لهو الورش الب الن والعع ذب وحال لالضازعنىع د
 لفئاووشلا2 انصوغوزنم اضلاخل الحلا كل لولا ا |
 ل د تعم ةازعت ةعالال اق هج حزدلا اهات زقو ١
 لعلوم بوما صو اكن هدلامحر قار اتفتلال اقاكة اح ؤ

 نلقن دارا عغصر صبا وت تاعورسل بلكت خللرلا ءهصومسلاو ا
 لئور ضل وم كلاش ميجا ةإلم ريدلسالا نزلا تشضتاو

 لفعل اهازت لاو زحل م صسلاو معسل ات تانارع وكاله رتسا
 امرضيقس ىضدال اهب نص ملا ر اةرقس اينيردقنو لاا نغصاعياا ظ

 . دكراوومساايح فان ملوقلؤزقنلا الو لاخوع نوت 0 ]
 اظن لاكا تخص مرو ككل !ريتس الإ فو لة رغورصمت ا

 ىزفلات دنالببالولاو كنك وكمل ىف لاكن صوفسلا
 صمااو يف دارمغال نحل اف لاح ء اتت لاا وت ال

 1 ريا ناك تلة ناؤإةنارتانع مانا
 نتروصلا تراه ع اهيل اقاأا نكمل ةيئلإلا



 نو 0 امجالاب نوكلال ود بيلا .

 سارا لدا اور ا :

 الاامالاو او رز عاجل وييسل اس نايات وزوال يكعلالرب ظ

 00 لنفس كدا العولع ىلك ىف اد دلع صحا و طاحل اح

 1 دابا اق اهرذ د لاننا وكل التل

 |ولوةدارالاو ثرتلاو او ةومكيول عليالا ت ال تاافصلا ورم ارد خع
 وسل انه حاصل اومن عاج كتم دوو ذاأملا

 00 اانصنال |
 3 اعلا نعد ايو لعمريطهالرب اد دا »و نايتخالابل عاف فاقت

 ظ جلا !اهاواسلاراىلا عاشحالا ملا ةسانع هر ألا (وصلا

 ] 100 اسوي
 0 بدم عرهاظعو بل ادتسالاوي تعا كي ل تافصل

 أ دج يبا لوف ساد ومس ودل عال هانت مال

 سلا اى امانصمو انعمسلا ابسل يحد وروعس نى بحد
 ناطومس وة! نع انا قنوعو هيمن وانعمس ثا

 لزالاؤ ئافصو ان ترد اهبلع وص قو سو مس و تاوص الالع

 7 ناز الض ينفصل ناناعبر اكن اءعبز لضانه شو مل وو ةء ال'نع
 2 او مرسل كحك !مزح|ولا رص انضبنق وملون ثلا بيزاكرع
 دول ب قلوس لع ناار ساو امين عجم ملح عج
 | نيس يل ازهت اكام او طسفد وحوملاب نائلعّس صو مورعملاو

 لل لصق فدلرتلا

 لصتمار زر طاق ملادعد

 لغ نول وت نير ايطلام .  عارك ل عوك نيل

 نا



 تايب مس ابنك اكتامولعلااب, نشكتت ةددإز :فصا ماعلا
 رع دفد وعدا لا ةروبعاومحاماو نيركتلابزيوعو |

 و ب
 مولع رع نسبت تان ىلاعال ءادر ]عشب ل 0 مسلحو اعيلاعت حلا
 ىلاع هينا ارض :رعيدازلاريدطا ذا اوذارتملابصزبوه

 صاطذونلاجو م فودولا زو يتلا فصلا ةدارف ظ

 لعام نوك ادعو اه لرللادوجو بوو ولع مالو رباط
 دينالار اتخل)عافلا نعسرصدالنعتم ا 2 نالمايتيلا ظ

 ىذولاز :الارذ توسس اهات لعب لالا اعوب م

 نال نهلا نالز زئالامف ثوهساميك امتلزالا ةيرؤلاو
 تيئلقد امدئواعلأ 9 لاو حاكلاب تتم
 تايولاس يا ولا وعل انو هّثوده

 مدحلاب اقول لجلب جولا راح اوس لاش للاي اوت
 كيال نمر قدرصلا رك ىبإر ايسحا نسحيلع و زكلاب يلع نمتف
 دجو ادي مسن و خول جاب نى خعم نإعالإب ملكي متن
 قلعسبوهو نيزعلاباتكأ و «!حامالتن لجو ع لاو ذاكالا

 دماوحان لعل عل رتسانمو انه باج و ريصسلاو بماولا
 ١ ينعنما يرو رص كمال لَك تاعوصملاوروونإن ةءاعونصم
 معارك نال لعل الل عملا اهحان إب يلعدر واو ملاع .
 ىرعاعن ال ماوتحالا راع 00000 ًِ النمر [ىمت امناومابل ٠

 د اسرسملا هاو جي زوامزنب لجو لاكشسالان مت اسرسملا
 ا جزا زيرجو.ماتاوتجيزاامالاو عزام ئشادإب ظ

 الامبتاسالف قانتسالا وحل بو هنالل لآ ث ب بس انتال ا



 ا 00 طش تا 0

 ىلازامضالا دن ويرسل سراج سس العلا
 ارم اسجل اتملاومز عاني ضال اضم
  اضااراعيروو لعد ءررذ مطعوعل دت قلاو اعد ةناقولح ةامج سم
 1 دابا ةاخن ارك رنج اجرخل ات وككن اهثون امال نا
 اك الويفاخ سارا حي طاع قر يمضلامط اهارؤ ملوو ناش الإ لك

 | لصفنلاو او لصتم اب دالا لا صتمإو هلو و [سببلل ابلاو لعلاوصإل ب
 ١ لحإ ضع نع صؤنم ارجو خاضع ل صّس ار ضعد نال تادولعم ا
 يلع ومس ل ويل ل عسل ى الن ان ارهاطلا ل جوصحاو طاحااكرلوت
 ” لد صم رعايا د دلانك بتكتوع ىلع لاشالو
 ب 10 2 دولعلا ال د دخسلا انك
 ا 00 او قلك اندق دن
 سنتا هرثاكى لاب اًنكالف ىلحلا قلطجرضت (فنأٍقسرو

 ارم ماخ زحام اوعنربسكلاقأ اك ربو ى عبس نقرا
 1 زنا علا نلوف هه و نونانتملا تيت دعت لصاحرث ا ثداعيلاحلا

 ( انج رخل صاخإ ارز يردبلااماو بتيزنلارزصرعنالا يا
 1 د وعرب ثلاث امسح سلبك وخلا ار ةقرحن راسل ل ايرعلاك للا

 ابك ير ىلا نع داق هداييزح اذه ساريلق قر امزب وبدلا
 ا ِ رداع "انوا دبع ىقساضنإ رو ضلاو ل ىلا
 ردنا لااله دبز اقيذ اشو ونال نيلاانا د نيم نع

 لور اازكيل كلو يدق لا 0 هيهنآ بسرقو ءانعب هانا
 در اذكرو تودع دلي الراح اع مادر جتا

 0 ثان تاعيلول ادرعُتا دروس سلا بلع

 م ,

||| 

1 
/ 
/ 



 دل ءةدهاررلعب تامواول لعب العو لجو عاب انفتح انعح ل 2
 ياو ا 0 ّْ

 لاوبصكض اد اعلن اهيقكو اند احن اياز ذإلا مولعل ادرعتس ظ

 عمم عنو مولحلا دحتتددجت لوصف علاش اروص
 وص مز د را اعاد ثراج) وصخ او مدر زعز اوان حو ّْ

 ىععد أو 1 مكوة ركزت رض ارط وزو اين قش |

 رزعاموبط لعوب زمررظم امزكو ايشالا ب ظ

 همس ل ةدوااف لسفر سيلا ا

 لربلإب "بو : سلف لح 5 تلل ةواالا 7

 ا ْ 0 او ا اًنيف تدفندس ناو

 ليعنث معلا ف قاخلا ونيف اضن دب نأ لفي فس او او ظ
 ليعافل دخل )بس اربد لدع قي لصف ماخ الكل
 للعإلو 250 ضاع الا نعود الانا

 7 . لضم تلو طجون مل نم لموحولا ورع ايد ثادعجا
 اهضرمووو ولن انمرعب ار ف _طدحا : وقد اب, عش ةرصوةدالالا |

 امرعالو ادوجو تاز ئضتمتالر لكث الوب اشم مهل هن اثلاولاعملا
 قدووصن الان ولما هدوجو لح شدعد اثلعإع دوه رف

 يرالطعلارغةدالال نين يي غار رسلفل دةدااابعوفعلا | ٍ

 ل مولع فران ل شارل ١
 وما ورضا لعدوجولاو انرعلينعا |

 1 رس

 0 7-0 لل ض وا مسار لش دايخ ن ا اوس عوتولانخوتساوكذ |

 ١ تاليا الل 5



 بات ةدالالاو مواسم عاهل نوم والا عار رملاانويتحت
 اطر ناز اله زواق ةداال دان: تلاوعل 1

 رجا قواجالو قلخيف نساكذل تقودك لذ 00 منال

 ١ ىلعتف هزللاوحالا: لب نو اوحالا يلعن وكيس عدن منيلعواش
 قرزولا "ونجل الجو اودع لع زك داالا :فصنعنرك ىبا وكلب يلع
 الاس فريف هازل لاعولا بيخل لا جزيئاروجولا و مدحل زم

 و تدذربجو اله كلن قرنفل بع زموعاك ازعل جوا
 كلقلزالاو او لعررو يذل ازكلا نعال ع ناعالا,ىاصن الإ: لبح
 .تاولص 0 اراأد هلا ظنازااماو دجال ل 2:رقالعالغام
 كدا ءاشس اون ان اواعت هللا 1

 لإ ومالا نجار وزفات لاوحا سك وم ا دعنا

 0 | ثعبب ى لانه نوك تن ار غالث خيم ابي لقحلا
 ركاب اعد انهزم ]حلو نإعالا ىا بلاط اول بح فاش ىوع دىلع
 | ا "ار دال اكرر نع علال وس نإناقن نصلا
 نائراحلا نواشلاو ايلعرس ايقلابو هز تعل نأ تتح تانص نم
 يلع الد مكرهتس وعدا اهن موق ىو كدا سكيملا نا و

 ظ ةرتلا ناخب ءارعلاولتخاز و اله تعلإب كرر يس لانع نا
 | :و ثررّولا شح الصفع و [سكم يروم هللا اقناع ةيلزالا
 , الهي كة لحاف _ انك نإ عسل ةمخل قلعت وت ظ
 ئ نعونر ىتحوإ) تس ل سالو ني اكل !اكوعد ىف مالت عهدنا
 راش وزختس نادعماونما نذلاو يبلا نادل خدلو ب لك
 حلا كر شال روما تن نإولايسوسلا حراشلا (سارقوّردالا
 جاو لوب نييرتم ا ساعتان ايل قد دانا نمو ىلاكن ههاالا راجت الو

 00 نا اه
02 | 



 لمع زحل عد ان تسل العو لج _ماوتحان ثايب الا هرم حرش
 ارياعبلعؤت ترس 8 :دو اح اضمبلح نعرمإ اعالالو امس ا

 وزن د لشد حبّ اجر ايتخالا ضم تحذو تاؤرصد د ماتحارب ا
 نيس هرخملاررهلل بلوس اظنلا نيم اره نعتجيتلا زشلابلا اع ١
 | سحمازتلاو 2 ! ءاغو ناعذالاالا تال ارا مدل ا الار ا

 ايا قوشلاب قعد ايجات مدنا ضنف باوبا حف وقول او بذالا ا
 ضحي اه دنع جر نا جرب ايلا ةعيضلا 0 ]

 اك ميطعسلا نا ام /سالكىف التت معبلا فورلابرلا يشق
 لع كرك ناو قلك ماكحان ناري نر وب ناز تس عي

 ولتالعلاو شاغل لوب يا او ينسب ياا
 ص اهب لكك اكن فلان هميم ةلؤتلا تحف دنع ا

 هي الاؤد اري صو نا وسل ناكالووجلا غن ههئارع يسونسلا
 ْ قلاوتإمالإ قال أعتى ارعاد وسو الاوس اربع د زيلع عرس د ١
 ظ لاي ةييمامماو زكلا يعا اوه دادنض منو امر, ىلع هنو ال تامتلقرلع ا

 محا ايما ناكر | وو حي الرمالا رعود كالا ا ١
 راجل دبس نار يعد ملاحلاد اان دزعنم او هن د للشن ال فاح هللا ١ ظ
 ةاذص دك دا نعؤ اق لوقعلا د ال دالا ف جك ملحن الو ارضنا ١ ظ

 ا)اوفأو تاساكلات اود وس . هعجواونخ قنصل وق 5و صاع ١

 هو ةمق يتاكسأ, كن يسارع يذلا عمت | ١
 1 4 0ك ظ

 للعلا نم+ 00 اسالا ريا ظ
 لحي دو وطب نمد انالاق ف ذ لع نانوالا عيت اقل |
 امدوجد عليان ولا /طيبتنا ةنص تاجا ظ

 هج معي

 526 انس كل فول

 هدد ,



1 

 1 لعافلاو لعمل رلا يسرق وس ايتخللايلعاد يلاعتهعلا نالومت |
 مدالله هداف اهلخر د اقوه وال 'لا دال منغ ديضس الل أيتخالا

 7 نص م تماقن دوه داملان ا ولمحو ىداكوهوال لاحق الادع ْ
 شنان رمح ددنا يرو ناوهخ اينكمم ءايتسالل دددا ٌعمدق 9 ملف كرولا
 أ زبس اير دص اهنال قاعص ه ىلاعت ماركت ابجاولا قلقتالف لكما

 !ْ انلإ 3 كن امسك و هوا يس !نا+ ١و صاطوهوةداالا
 00 حل ارش نيضداستملا عامحاك
 اا يف رب فيولا تلقت مدهي كيل عمراك سان تتيح يئعشعلا
 ظ "ل اياكم دوجو و دعو 9 هبعبولاعت هلل لس ولعت لجلب أ لال

 | اناا وصالح انما نم رطل د سمن فلك لع! تلال بسمو ا
 1 5 .: اارصدو ةدارل يسار اص دعو و مهن هيلا 7 د تاهت

 0 وم يملا ىلع الفل الإ جسم اكدن ال اق وأ راع عسف مين
 أ رسو بجا ورث الث ت اموزوم ان ا يناشل لعل رتساو بقلغت اال

 ا نا لاووجر ّسملاو ,دوحو تضشأ دان ىدلاوه حاولا نكميو
 8 ”لفاهر عال وادوجد تا! ديضصتال ىزلاوع نأ ا ورمدعتْسمَ'

 الأ 2 الل يسرد ديل الع قلحت أهو امجاوهد لاحول لل هلعئلع م

 ا. يسصارا و جا واعا وايش الا تراصو نك اوهو ثلاثلإبدملا
 ا ويمد ال ءايشسالا نع اتسم لاهن يدق ئلقسال نارعاز لتس الز طإ

 قيحتم ةررّلل قمن اعتمم وا ابحاو امإراصار اك نك اوه عادلا 0
 11 سا 10 انونصا ظ

 يف لوصخبجاو مشل ازد نا ديجاذ ةيلكل دايلي زيا
 ا لهن ازاالاناطلس ثدّتللريدالو ليفاعد هللا عرق ىلا تفولا

8100 
0 



 العسل نام ترحل الو جراخجو دوجد ارينا مرع

 ميل مو لل 1 لوثأ انا ولا نيطت السيخ نال

 , ثدتل(تقلعتو ئشدوحوب ملحن ولك ميل ائاو

 لاما ذك جز ىف هدوحوب هللا لعولخ انبي دعا

 اشرت سم خئلا تنعم ف نادكاميذاخ نال هنن هدد لعين ام

 هرقل مود يبعلا ده نالو دوكو بمسل هللا سيتي

 لاظعنإو ةيغا داق ءدوجو دج ل مهن موزعلا ال

 0 لا 1 اذ امورعن الع

 الهو نسل مالعلاو او ايفان هدنار هرج ذلا لكذ ف مدعس ثادب

 يك دلارد اعلان أئ اكص | مدعم و دعس لب مهو رول اره لا

 معوود تيل اولقش ن نلبي هعّوو وب فاق مساع جلس

 نك قلق ةيرملاو كك 'جرالوأرلملا نب. ىالخيشالما
 :لهزشم و ضوغلار اوجب انلقاذا الع يرق يسرك عو اهي دنلا ت ل

 فلا اود تتيلخرت الى اه مدنا ت ائصن اوحاو ث اهنالا
 1 قيضجلار دا يكعال ث راحو در اهلوّوملا ؟ مكلف اال

 لب رح ونص زعت ادن ن متاح وصلا بل سال سدن نالوتعلا
 ابن نوك !مزلل ةيكبصم تن اهولاوالانئاو الر لاعاد ةدوحرمو

 انهوارحل 2 ات زيتا اصلا و وءباص

 اصنالتاغ نعتاذل اهيل ريال ءااضنإ دن 9سويصسال وس

 2 اقرطاو و دير: رذال ولاعرذخ وك نأ سوصس الامتار

 كيعلا ارا باع انييف باتكلا اهم و تشرك ود -انصلائمركر سمع

 طاعإرٌو ماو ةةمرق نلعب ةسينكو ىلاهن وفشلت غيل كفؤرممابكبالف

 وكم رو ضان ةغسالؤلا كمت لا العيش



 ] تشب ناو تصلابال قو ذلاب ىلان ددلا تاهصارح كس دن قو
 ١ ا سطوة انس عرشلا يكرم كلا
 ةرابعلاب كيرلا الع رع حاصفالازع ردم رجم 500
 سو يوم لا ناصع رونا نعور اشءالا كم دق د
 اصعب لاذ هلك نإ كسر صمت دنع بسوزسل ع سال رعرجومإل و ىدابل ا رئناو تج دنحزرأ مب لاسم : اكد اكن او لالالا
 ليل ىلا مدل تأف يم ف ل مالكا ةلاسيف ل قمل ناو ا
 7 بروي لعوزتحلا نعي : تاوصرمكو ياه ءاذ مكن ال يدرخلا

 كهل ون ا دتمعسل نيم لق ذوو يس فلا
 0 »نااوبوتال جىسالخاا نا
 : لاح مزاحم كريمو ادب ياض د رخ (سبنال
 ةلامتعدسا )و الا كا) وق نحااهو ضبالقعلا
 | ميت شو لازاعالا زيكا ىزاكح ا نيزؤم نا لاهم عاجل
 ظ عش ىف سونسلاو رعارف ثاكالا هيل ب ساس عاجلا ةدارالا ثكىف
 ] ياعم لختال يا عاعال اون بطيلفو الكتاب لع
 ا اسماه أمس اهو نهالاو تإرسل ' نشل رلو ىلاقد لاق ةطس او
 ١ الور بلا زوتغم وشب كو دابا ى يذلا نال قلخولاو الا اهحا لولا . ناكراوس لاصم امر صم وا ضاعالاان' يري وهال انزع لع | لان شعبي نارك ينين للحل ثاسضالو دأ وتد بوح نم
 ' جاصلات اعمل عبر حيال ذا اهواك ن هش ىلا ضل اصدار لعب ير
 ' ناكوالا نإوّْسلل لاق اهداوت ومال لج اللا ! باقي - عضاخالا لاس اكناو باقم هاون نايل خاد لص الاو
 دارموفو لحن اكوال شمالا وم ثسرازنرق تي امي هال

 ( سو



 راسم ١ قر (ىس الادب ط لع مارحا ناو نكاشل توارد

 ارما وال" أ تا

 ل د از 1 ظ
 لضم 04ريال اببسك جيش نعدلوتلاازك ظ

 را دوحو ديرب نان عو اوتو م [ىسملع ى لحبلو

 ربو !١ل نول وا انصرماو الانمي امو يىثللا لك نع لاش: لا ]

 لشن ال ن نيعالو' نيوككلاوااماو لثتق ال دقو لشعر ابن ال قيلكتلا
 ل منعت هيوم تأ او ىش لكل عم الا ل
 ىف ٌفؤالانلاعف الأذكد أ هند ا قفو ل عوشلار كن ًووالا

 ىت اهرغ ل برو نر ايتخال اد دامعلال(ىنا نب قو الرا يعنلثملا
 . دامس اضان ىلاغب دين قولجمش كو ايس الل اهتر يرو ة قلعت ظ

 كيلعنامر كلان لاغو هانتلخ ثيم اني لات كرم قون ْ

 ةقولح ٌءررق دبعلانااولاك ماوه وةلزئئم 'ابهدمرعد_ فو
 ريا دان اف دلعي خاضوا اع ٠

 اكو ررغلا ير ءايتخالإ] (ىوالإ :عَلْعَس الخ ددل'ةدرق اهاو

 0 لسن ل ىلع د اق اخس دللان ا نواويدولقسل اوزقعلل ظ

 لّصاماو داعلا]امث انولاخن ذأ او ترق ّىِلَعَس دّيرحو داو

 لاوغ ا نيئش ريد اراو ىلاعتس رو ولع الو دبحلا ماب لهنين نا
 اعلا اعيطصا ها ببسي نعيلؤنااكملوق انسخالا ٠

 سوة يتورط راه طشاوإ كل 0 ننعوفنورلوتلا
 ريلا ةكخار يك ذلا غاغا طيسلاتكرياذا الذمة شداحلاةدنلا»

 تدصاضنا َء ا ةنداحرسعلا ةررؤ نع ةرداص :

 يت واقل رع االله عسا وك هلة ظ



 ا رعد مز ايلا اخ ابعنطاماد مص تاع ع
 7 نافذ لاطلا 5 ي[سلارزك وطنلاوزكالا د ذع عش هاب إلا هد نع | ةولالا ون سادحوب ّتداعلاب اسالا ساجر فك ى وأمر دحاؤ أهمرينأت ظ روم افلا رملاةكرختةم ام ابان ولوتن نك وركنالوزبعلا 2 دق . إو سارق مو :ئزملا ةلَعلإب تايرداصت خلل ةلهورسلا ةكلرحم ا
 ١ لامار هزم وزب جابه م نبيع الهولع قال تلق
 ١ قلاؤررقلا هزه نورك برب ناك هوجو نم هاظ قلك لق
 - نيالا بزعم ورتملا حلالا لكل ن درك دزعنلا ثداقت
 . لما عرازتخلا ةكرحو شحال هل سس قزرلا ن هركسو لغملالا . رورلا وع ذركا ن وركن و ريب اطلا نانضوم ايتن د نيصاعلا د
 ناوؤالااورصاش ا الف قيدشلار ير ابن ااهاركد ام ' ثول ةلسلا
  ايضالأب ايّتخالا اى الا نام ولعمو ئرارسخاب ريل سور داصلا
 . ئلعبزع الا ناهبرملا اقام نلكو كن ربعلل نال تدعم لا
 ١" سافاهالربعلا ةيرق ررعو هللا ترس ةعيت ير ايتخالاامفالا . نا وهاي نسير ايتخللالاعهالا و تانك اوريو حلاقن هعلا دق
 | تَرَ و نف هدحا وْنإَو يلع ّبررّولو ربعل لعمل لاف ىلاعر
 أ ليو ألابىراهتلاط اقسام ت احر اال ةعل شلل :دراسصمرعلا نع
 | ريعلا عازب يت ا ىيلكتل اب ت ٠ اهو ةراعاهنمربعلا نكهال علا
 منو باتكلل ل اطمن ابوس والا سنن دئلا لك الاقي اش دال ىنلا )ادا دبحلا عس و انني سلابلك والا تن كولف ةداع
 1 ةرثوم أي وكاما ول قنلا هر قعلاب قمل ربعلل نا تفل يلسملا عامجاو
 1 ا ا مياس نكت 28 و1
 ] منا تش |رفريعشل او يبزونلل :ضتقملا عيل رالا كحل ةشسل لهنا

 اا



 ىلع لاغلا نا تارتوشار اقع ىالائفتلا |: مح

 .تسسان إمام الع اظن ناو برع فاعل ءاش خا
 ضل غرك نا غالى يوت حلاصم لع! نوكيا نم
 داو رانا كوكل الع لا

 تاكل لير نلكييول اتوا عذ نأ لزم الوقرط نراها
 اس ون ئنلالع جزعلا وهو رصتلا ةء'سل الها تاب ااهاو امبع
 م د دبحلا ف صد ىف ا تقتل ذعر عو سكاس و هك شأن

 لوو تيتا مارلعو تبسكاماه اهم هلو فلل: اياو

 هدر ىسيزسل هاهالا ل اق: ل ةلجاحل نس اكثروا
 كرولاو دل ديما ابار راع. كادت هال ديلا
 دا اخلاء مربح اري كيل نلاجو لجو دلاو
 شقا لبر سجلات ملأ | هئاداع لع مركب مارس الواتس رق و دسفن
 لعد اعمر ع امضربعلا إن داحلا ىرحاو .جووعيرييسملاو

 :عاطيلعءدلاقلضو لحخلا كلفن ولج اقبو نحب دما
 دل نإ عرإجاعلا وبس ناكنم حبان اواو صعموا ككذ ناك .

 نثونرهو ابن يس و الاداء نضوز ايو د الا اكس امايرف

 الدو 0 ع لوكش شر عس داككللو او

 لعد ادمالا داس تيزف لوس ءاطيخل ناموس

 هينونلاب نعرب حلاو ساعي داعمالاككذو اذ 1 مو الا

 ٌمداراو سرق لاعت الرجولوه مذ ابر هاطلا_كربعلاب اصف نالدخ او
 اظل التف لالاو هولا ن اجهل ىلا خد هدلا ارواح تلا ١
 مسا ىلا نيك ال لط كال و لكذو تاه ؛
 مايو هاتفا دو قلل نبك لا ادار ىسونسلا

0 : 



 ظ 08 اطعم ملا رن اعمهلركتماو ت دك جاتعالصاط
 ا اسس اصل احانسل نلطابلا نيب ناب ني دس خاب
 يعم ءاج ولا العثن اك ادصتل نس ووركذ ام إف ن اف تايراشلل
 - كلاقلا مزمل عب ويل رسام ذه و ابحدنن المش ن اكن او كلزتعملا
 0 بعزم نيبو مدباما نيب قرلا ونا ةدسلازه ا بعود
 1 ولو ,ءاتجل والف احلا ينعش شاب نولي اقرعز اند 1
 ظ . نزال سل ازهاو" داخل ةروتلا تولع اع لكس الهلل اهمقدا
 )2 نيو حسب قْزلا اماورضعل ارثعسا يرق و جرت لل اناو دصحإ ش ابن
 ا او هاو اضرار اا اج بهذ
 ١ . مقلط فضلات رصبلا !ءاذحماع لما زرعال اذه نع يرتح ضبع
 ١ لصكش قلن درت "فا اون شسسلم ةدنع تصمم ف
 أ 1س كو ضمد نو دافع ضيم رع
 1 اهني ير مكلو بقلم د مل ناو تاور نأ هتغلاو
 | وسل تركني اللا رع هلع فرع نود
 ظ لب تسول سفن مصاةلطمإ اوم اوك ٌمرصبلا دحوبف 5
 1 يسلوذملاو_رخ لاف دل هال د بس هس رعلا
 ١ لوس عشلا !ان اعشو التعرلع جوي مووت يمد ل :فصوه لن نسجل
 - اسسركا و درو لقد دورا جزم حولا ياناتشتلا ندا
 . اسدحا ناين اب نولباقسيجماد مالا هزهر سوح كبررّملا ثا
 111 م
 ب ع ءايس تاجيل أ عت دن ناهد رخال وق عرفو ىلا د دنن رع
 رولا هلا توكل معاذ هدب طع
 زل سيف نر اهتعالا نزيف اهاضرال نا عميابتلا

 107 فس يل
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 'ء ارفاق طة سارع عنيه كذا تان ٠

 قلل وك دبعل المكر لثولل ثوان وسو ليرهالا نب رماتاشاو ْ
 ا تاما تيدا 5 ! حاضرين نرلاروس 5ع لرقد ْ شاص تف ظ
 ىف قالا ايتخال او ريقعل اكو ناو لاعدالارضعن وف ل / انتخاو 1

 دمحلا نييلا ناسا د' تك عم مسار دانا ْ
 مراحل لضف د دبملا دل بع ءانا كاب دلل اقلك صاع 15 2
 الوريحلارصف بقع تلح ان هلناث انةراعلا ىف يطب ]

 !يتض طع مالكم ان كلوزر مالكرمن لاك دو هذيل |
 وهناك وشمالا ارسنال لس و ]
 ميك و فرك ند امان نسل نكي بوحشم رضع دانغل م ْ

 * . لو دصلاّ صو هرو دصوف ارصق ملاهارصقن و طن و موتو
 هب الامر مون ارو لص الز هدو رضوي اعذار صعلا

 رتل ابر يسم اوه و ريض الل او و رصلا يمد لغو دبص
 ةلاوزدال/ لحرب حئادحا عيري ن ايىدالا سو دصل ف وكام
 قالو ةمدشلارنعوكالابو دلال ررسل اوعى ل اريضحلانوهف امنا 0
 بس علو نشر رطل وعلو عسي اضرحاروثرنعو سورصلاس حن, ٠

 تاير وب كازا والاب ماكو ث اشحان ون ة داراوةررولوصه
 ردد وكمال ببسي نادلة دا او ةددق لوصصتت

 اباّفرلع هزمعلا متر ابس الا ردع الس الو سل تنل اعف د دامو
 اوربعلا ينط تيملاج نيا ةيللا ب باس الإ ليلا عج
 رف معلا سيول اببسلا تال انلطع عم رعوصد ها
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 ٌ ”هيزولا ناف تازلحلا نمر او لقحل اص حامالا اعن م اهص

/ 

 ا عار تخلع تلا بلا ظن يذلا متو لباو ديعلا يرق
 ْ وسو نو

 ظ 0 باساب ال ابا عييزي تابعا
 0 ٍ هالك بل !نسرعا نسيرعأ او ضم ولن ال و بحال نا ق ك أد ربغلل
 1 ل يلو لاما احل عطف فاقد جوانا فا اتمتلا نبرلا
 ظ . كاطسالال وينانال نيرحوم ان ود نيام عن وكم را ىقال اقلاشررحلا

 ظ ينعم دا سويا اكدوجولاب اب وجدونوع ةيصولالا و ليشلا تاشاوه
 7 نروح لا لد لك وتشيل ةلزتعملاو و حادصالا ةريعلاع ةدادعل اقافوتسا
 | لت الالاو باس الاىلا نامت ال ىلا هل هضل ايري علاوصلاخ
 ّ . هالك زنون هنلا قلع
 ١ ول للاب !. دف فص اه غول تريل اصصقر دحلاب مل نم

 | لد ربا عيرشبلاو لوتح اهل وك اال اا
 1 1 2 | شضيطعوب لغم واذ
 العم يمر اصر ايتشا ساحل

 نغسل
 ١ ا 26 111

 ١ نس رم ويزعم ماك لير ألح كاسيمتر سلا حز سوق
 ١ "ور عن زم سرد ايك ر (نيكالا دابعلا] اعدرصلو اس ”ررق
 5" ١ ليز مز اسؤر رز و حاصلابو تاعاطلاب واهب هئدألا

 ظ 1 وجمل !ابالويب علا هردعلمصخاب) نوك كال ان اهلي اب ال

 1 ليشمل وان لوف ءاسسدقو تاوصو مارب لهتت الد ارالاو
 00 ىدولأم ةدارالاو ةمرتلا ل نال الملا نئيس يرقى تس
 ّ بروج ءانصو هللا تادنلْشسالو للوأال م ةزصاحل

 ”  ىكرللل وتل صاغ الجيش ةدارالاو ةدتلاق لمت خا

 د 0:



 بكل نإ رانعشسالل لووول اعلا نتن هلالي بضمالغلج ْ

 م ياقالطم ري مك عاك تكل لاوفال'ن الدبحلا تاصوصهزم ١
 ماش زلاتسال لاقت دابعت م ويسالف ارجو رف قلاخولا هن راو

 اطلربعلا بملأ تاش اناا ىنعن ل نعنم بسكن هرم له افلا ١

 متل رث احلا ءدقل قلعت ا نع بكل هو سيلا دو ل وركب نوك ظ
 عدل لالا تلق لراحة اتعرف ات

 لاودال جم اباكو لوقو اد اياو اعرشم والخ اسئرءسالبلاو
 ةدسلاصامالطصاف يتنافس كةط ساو. ظ
 عفت ةلزتمم ب صن ذم كرات يخل وت او ا

 :وصب ئررَملا ترضن | رصوضة وع سافتلا صمام نهال ١
 فاو ىدلا ١ |ف فاناتشلاركذ ايكرو رصاللاو ىو رصلا ظ

 دسن خارحوب ملل كري !اولاق د تان ص دع ءادلقنو نييزح اضع
 007 ةلرحو سايتخالا"حزعب قزلاوع

 طبسلا يقملالاو ,ل ين ايلع نامعربلا متت د ربا لحد رلاربخا

 ٍقسلالاو توحصلانن اغيوو ثاكان ةسسلال عما بعز من ىنود ءطاولا

 لاهن اهبل بحزم ىلا عجراز اس لامر ييسلانالطسلا ناش و
 لمجال ني مياس الهاطش ب ف لارتعالا 4 لامارَه

 *”ضالبعزلاافييتقل اديك هلو سس دوو لإبرف سبب ارحاوا
 افال نه لاه انو باانكلا ادهعوف

 ل رزوعل اقيذال كولا و ترو تبا دفاغإلال
 «”تطرضواناتفتلا توكس نمر رن اهي راحل ةءدولا م معاطتسالا
 لاو غيرلا رهو لعفلاومةعاطتسالاو ,اوووهو نشل مالك
 ىف ترفالو لأم الطعن الا وه بحاطتس ال يىسونسلا
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 / لع يلاط سالف رص ! ارفاق اد نيا نب نع
 - لولاه هس راب !نولويسمنر ال ةلريتعلل أذ الخبر العا
 ضع الإ اسكأنب الإ ارو رئبازوتلارش ةكولخم 7 قي َمَعااو لوعلا
 000 دهجول اف ناداناقبت ال
 ا ا ا

 0 يا اسخن مس
 سول هه (مالكن تلا د نا :طاك خالها انا دل جا نم

 . كرالإو هع ةخض دال رقرل قولك رع ناو
 لكرلو تعداد م 0 "رم تاصالاكف قو رحل ااه
 لئمزعزحرف 2 58 مالك ولع ل ال د ىاعب وس ارث ساك

 اوال لارارظنم مل مالكلا ءفصو اعم ا تاغص نهن ا ككل ]

 1 ١ تاشألا نك ميني نص ال مالكلاب ىلا كن ىصتس م لا لوْ
 ١ !رضشن نال دو لاحت العلإب هاشن ا مرعت لاح ضتتس
 ْ (سينالا وجار قو صب اقنلإب ىلاقن هى اضناا منن كو ءيصَصن ونا
 ا ل ناو اولا و ءاحو ملكته نالعنورلسملاو اولسرلاو

 | وعول ىسخللا هدو راع تا او الكت سوه ورنا
 0و . مالنا تالتحلا تل اد ملعرجم يرو نص
 1 0 اوصالاو 27 0
 0 نابل مالو ترين ناك ؤود تولسلاو درا
 ظ نراوحلابق يكس ناوين ىلا ثد اوفو نكن أل مل تاونمالاو
 ١ اك .قرزلاو تاوصاو فورهولاقن هالك ن ناهلا هلال

 يو



 يلعن تب ؟ءايقد تاوصالاو فورع ا هرقناولاق د كان دما نول

 كرلاو ملولل ىلاخر دنع كتم دنوكيسمو ا
 يبل ةردالا اومهاهرسفنلا مل اوكري الاوبهذابل تيفال ا

 مالك ون اق ة فيضان عواد وعن او لالا د 107
 مهالكلا تاثر عتن ب الهال رس اد يلتف مالكلا وصعد ئيسغنلا ٠
 و ةرباخمامارلحل ا هد نال هنن اعلم يتلا (

 فاصل نالر اهلك نمن إال وقول اههيعن ايولذ !هاظف :

 9 داتا زه داع ساهل مان لا ظ

 مند الو ةخبصلاب يقل ةرداعنمادلو نكمل ايس لاهو ناك هينا

 ىلتخ يضر نها ىلعل لعلي ويصلا فالتخا ىلتيغةعيصلا
 وات بطلا رجا لوكس ةلهاولا ةديصلان الو

 لاو تاس اجرظف قلتكريشنل واو ١
 ظ يقارب ديوسفنلاد العلا ن نا ح او يسفنلا مالكل ان كيعم ا وعن د
 ذا مال نإ :ؤولابلس الا هزل دو داس جايتعال
 يئسصما ب وسنم او ملك هلل !يىفضر قرشا نااار لش سعاد
 يلعن مالنا ضنل نال اغوع يشم مالوم نإ |

 > قص أألا تاوصالاو ف هوو ن هاكر دل )ناورال ثراحاشالكو

 . وا اصوالاالبر ىن اكو عاطخ .الاو درك م طاتلاو مزوتلإب ظ
 يعم تؤوئااف لذا مالا ميش فيت قش الالعو ل مالكو ثداح

 بويكا ورورصلاو ظزاو نسال ادا تقرع هللا دالك

 . الوّوْدد اهّيبانللاو اح او ةلطلاو يردّ يلا هن هنلا مالكه حاصللاو ظ
 وإكم انوا ماعلا ملك بل هاند اولادكم 1

 لايئالع مالع نبسلانم رهإ يعن وام بكون طضحوا تارق

 ان

00 
 ان ع



 لذ ءالكل ليت اهل لطح وركئاق اما و مسفْلامالك

 ال مزعل خل اعد نزل اسالك, لع ىالاس و هلذلا اولصوسوف ٠

 ةاومد ةويونملا ميضنقلا وعناوليوسومزع ١

 ١ يتعرعم اد ننزخا نايل هن تحاول ةسل الرجل |
 ةنعاف ىلع ةدعلل + هجوم ع ةحاجلاو سل أهل 1

 | وتر دنع و تاق !لئالو بكل عرق وسن امنا
 ا هند ثم ازد توف دج اءابايق و للحس دج
 دا وعلا موتك, زا عراق

 أ رن فاواوزل ا رتب اياب هج و1
 ٠ 00 رولا

 0 مالكا نب اذ ملكت سوا وا دوق م
 ا اكو تود بوش ارو تكسو كت اكن انا
 ا ”نارمالاو ف درك قل اهندع تالق من !ةأشلاولا
 م نا_ تاق كار صوب ن اول اه دارا اما دي ومس او ْمويسلإف
 ظ لو لاول ردلٍ اج لا مالو مها لهي وسوم
 : 0 ارجب نكرطا الو ل وا الو توصالو ف جي

 و نال ماهل "معو وم تاشل لع
 8 نددت ير و عئاول كاتس اداعا
 0 م وا تع ام نوع نارك ثكردع
 3  واهرط هواك لن ورلا نثر :ردعلوش ايزل هكارباع
 3 هيون قب سداحالاو قوكملارغ ا نا[ ؛الملا و فح تازضاغا
 ظ مايو ب ىلا نياعبسردل نا م السل او ةالصلا ل عرلوو ىف

 طوع وع ليكع عم ند راعول اون ردأ كرحارو هربا اوه

١ ْ 
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 لازرتعالا و ركل اوركذلا ارامكتو مالكل او مول اوزكالرلغنو يبان هللا هللا ٠
 لكما الر طعي تسل اد !ر اوقامّرؤرعملا رم اصف سر, ناب ىلا نعي ظ

 2مل 2 لور تابع وال يعلق 2 نازل ظ
 مالكلا مسلي اكرل وعن هدارهو ول ”:نوبلل اه الخيإم ن وهب ىصر ظ

 لم طيزإ وف دوش حلا نطبر عد رف وب قيطال_لثؤللا م الغل ل نالوشنلا

 ىلإ فل لاق زغتلا بتيط اباع موط نص داكن ١ نموها
 ناكل ىورخإاب اكول ول اه زرنا مالكن هن غلاف هوما اما هل و خا ْ

 و نويل هلوق د ىف هاب ساووف سماك ثداحب نبل هلك يت اثداح

 در اع ان مباقلايضنلا مالا لعيد الد يكسو رخام ظ
 سيل اشف كرشل دا مالك «ورتملا لوو نيبو ددسب تافاشإلف اننا 1

 ' ملت ام نفس ريا
 نرش لش فاق ل نمل 'يص و ىنعن ٠

 كالو ننولم تيدي فضو ل تانسصلا دعم كلا

 لاق رمعل وصال عنو التع_دتشن لالءاك ذل لكلا"
 لبس رعاطتانل لسا وهو ..ارلعن دحؤنلاة عاد كتل
 ءالعداراعا تاقوزلا تايرثللاو تاسيم الاردا كارذال اء :

 اهداطنا نير دو اهنا نسيب :لاوو اثار عكمصلا ءاعنو ةسلا 1

 يتلا وو اسبحالإب لاضن الاون لوّمنو صرلاو ويسلم وصك ْ
 ..ثدوبال ىلاعن روحو م .هالطاوهبالرسللاو قورلاظنلنااوعمجا ٠" اني ةزذخالو صن الب قنصل ال وو يعسوهو مال الاو تاز امايرع ٠١

 لعهصد تاسوفلل كس ده ادن الوز | يؤم وصلا هزوه بنا نق ظ

 1 3 ١
 كي'" نك

 . تادوولا يع لغم اوال نمو نقولا اتخأ نمو

 - قاوم ات دفحو لسد لكو تايعيكلا د رِكو تالا الإب

 3210409 م نوح



 ا أ كيا تاو لو اذ ةسصدلم ليغ كمل ت0 ف
 1س زج جب اولعلا ةفصب اح لام دلو صان نسو
 | دنع نيو واخ هلا الكف تنين لد روق اريزن واب اننا نع نق د
 / م نم الررتس اازوو تاسبالاؤاى لال ايحلاذ !مل وذ ىقولات 000
 || 0 لجاقذ قاقناب قيليال ضن ارشناتن نإ ا. اءدصلا نو تاس اع
 ْ 1 ءانصم يف ا شم لات ذه ناقنإو ديت
 ظ تحل اع هيلا ب انكم, هاظ ود ايف ىج
 لولاة او م 22 'ناؤص نان رلعاو
 ا وان نسر داس اهيرعاطاظطن لب تالق د
 أ لس الدعاميدناثوكابلاد ةحلس وعسل أت تاؤصل اضع لب
 | لخالرماو مب للكس .انارضما ة,رجلاونعم ننؤمل لش
 0 لثملارب نو ' قو دوهولل اضن ان مرج و
 | 22023011010076 اري نالعةسسلاز هات نتا
 ا : الع زبوع ةزوالا لون اعونع) دسم اورج وولتخاو اهيسغو
 ظ ؤ زل ايمو حر رك ولكذ٠ ارو اعؤقولال الاى شخ و نارشملا
 ١ يطرب وس ال خلا لوو ىهزملا ازه نمدرد و نايا هاطلا نع

 ١ راع يو ى ان دينا الا ارو ام تر ال ناوص 1 /ىد ان نمو نع رربا
 ٠ اولا نمّدز وحامابال ؟تافصاوب اكس لكرل دنع عسل ات وصلا
 او #0 مل وصب وصل راس اع اميل او لخرم بم لمعلا سلو ريلتعل ١
 ٠ْ د اتا ره دعو ووفاثلا كيملاول والا ءداسلاى الش
 ني ريلاولؤاف اهضدلا ضمد و عبسل ١ تاهصلا ىلاركو' ضع ماجاو

 1  مدارصص تاوف درب اهي الو تريل ان ئرس تدلخو ان ملوق يف ١

 0 ظ
8 

 ال



 لن ةمحاو قل نا سبا مهد ةرهتلاقولضوه

 ءيففوطالكالاصزملا ناو دصاول اة 3 ردك نش
 هنن ندلا] وصالا إن انف ءال ىوشالا بص مو ىرسلا سدت

 ماو دام اضع كفاح كس هوو راوق شل الاديب الرو اتلاو ظ

 0 هدول ماكاو لالخلو ذب دجدوقب لا روق ظ
 2 يفيق و نإ امن اهسانر

 ىواتعيذاالش : الان 0

 لن ط اك او تحلل] والاو انه وب نيل اطقل قظنلّمو

 لطنرلجو انيس نكد. اوطس از ةعألاَِ
 لوك الى عن قروش ودب + عج لاقخواعتدساءاسإو ال نلت

 دعاجالاو 'ةنسلاو بانل تو نلاشيسا اقم هل اعيننا ١
 يمد ثانوي يش در احالاو عشم ا سب اميوفون هسالا 5 البق
 لرسول وسوع ' رام الهو ديسكو تدصو سوك ذولا عج ربا موكب

 ياخير عانس د سعد اسالاوللا ى كك دمف وزقاعزشمب
 .قشتلار علا رس صو ىلاقن تاكنأو ردت ال طعبت سسألا

 لو وان ويلعن امثال ب. زي هاوس ]
 اهاكلع نوكمهبام وعر ا دائتعا عم عرشلردلط لاسفل هللا
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 عول اقعد اهم (ةتنا "ن كالو لون امى (.ىلل نع هللا نعم
 امادك اجل اقف اسوم ءرودت از مزال او اذ اه ةوليلادجم ت اهزحال او
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 "لاو اك تاموذلاثلاثدا موتا ذاع دعس ئذ مشل اهل لافف 1

 اس ران نولوقمو ىلاعت هعااولان و ايف يظل تاكمد تو اهإرو
 يفنخام ”ىالسلاب لروت الزب ىصلا رهن عون رمد ام للم يمزنانك
 . ضوزيلكل ارسل صانسممل تلامتتو تير اس ان لوم نلا انش ظ
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 0 زتعالا ثازيمر لك ىر ماكحاث روت ناوين

 نمل تعمر عاطإو و نلطابح دامت املا
 لنا ناعم ابان اهئ احن انردافصحت با
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 لقفز تإلح عرش نيو موف وأي يت هزل دف
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 | يلا قاد باسا طاب كن ب !قز اوه
 | لهالاو قف نرلا ف دح شعاب لجاالمالتق ردا تويم ناد 05 .  لسافلا؛لشلا نيههإشاهو | هلا نزل طاحا نيزكم «ىحإ مكي هوب نزف الص
 ا غرعا ىف ءأشم اداخ نا. ههارل سوت كس لكل
 لا تقولو ةكوفو نيب «دوب دل از ن ا عوخاهاوم
 تاركا سن مرجد هنا ع لعن ايش !,نلتخاو يسع

 ١ رد ةلخاودضراصزالاقف هدح ىلا ضن
 0س ميرولا ٌىلعس ا 7 ييايملا

 عاما كن وفا قلم وليك واهتمام ماها انكم نوم اسفل ونس انهزم كورلا لقت يول نال
 ,دوحوب ىلا يلح لخب ام نيب قال تلق اف دوصولا جشم ناك سون او دوطولا ب حاو ناك هدوحبو اب لع لع نامثال
 ىنافل ايس هش نمداز دفن ف ناكنإو درجب قلما د
 قل سب .اول نارا لع احل بوجود ان اههنب تزلاب اجينفد ا ةرعلا نع قصتمانع علف لس ىف ىسوسل لاقت تلقوا نب
 . ةر ملا لعن لع ف وتولت شراح ا,دوجو رك هحوو وب هللازع
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 م الالم ردا تور نلو موق رباصبلا اصلع الاكت الاد
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 ظ يف رو دازوزطلا نع اونحأ نيرلل ىلاهد لوقو لررتحملا ميلاتسا' '
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 ماد ىيروه رب كلا . نيود وبر فص درك جسد 3
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 نامزل الف تداءاو رض ئف دلع لع ايلزالا نايمة لك ذ و ورعملا امارس انب امب ناع كل عت ع ضفن تيد نارعبي الق ةشعئالا قولخإ نوت ولضاو بولتلا لع ضيرتديخل ا ضياالا ناو سل وولاء مالسو هدناَتأ (سبالان ويكون هنلا نا 22 ا نر  عرسا صرخ عيب كال رع ودوم الس نسل اكتم امازلا لا باو تاكل اخ ٍ لاهفان ايواغ هلا ل اعل نو يشل او وع و وصل مالكم ٍ م هرد ار حا نما بها دعامو ايريس نحلم اخاه ءاشنالا هرب

 ضريح معين اناوا رام نال يناثلا هن 278 "7

 ا



 نديلسلا هلع ك ال ل واو لاتقل ان عبس اضن اكاعت هللا نا

 كل 0 ا لقنلاوزمهل لعل داك حنو انهم مشكاك كر حد مراغساجبذو
 ولاهو لوشن امج ايس الرد انيك و ءايشس اهزغعن يان هللا نإ
 عت خش انالرزتحارط ف زالوبو شل نسد وبيلا نكاامو
 ّ ليك وكد نوع ام رعد بوعحلو مد او مون يحل ُس نع

 يصرخ انالوهو انيس ةوببركلا نيكل لس دويريلل لوقن ع ةليؤتلا
 3 نادال ما سلا متت ه وعد قفورع قرارا عوقو ملعب لعمدا

 ىمادرث الل اف ناو 0 بصخصةنو دو عدن ل صايس ولد قدص ينزل داولات اي”( ءودبب ا صخارهت ز واع ”لعروباانال'رز عار - هل - ظ
 از تاوئن الك ال, 2 ةساسمر ع / او ونا ل صف ناويلادحرو غلب و
 ار تلذلاؤ عش اب ىلعتناحو تاسبالا نعال نا ينعر فاوم اع ذا
 1م نااّف نإمالا سياكل زحل ا الاب قلعتس اهو

 هالو صواب هنا صحو بجامع شم ةوُسلان ا
 دنوّنو 1. :طس اون ىلا ءادبل !نمدجو عامس صاصتخإو ةيببلا

 لكذوبلا ننضحا دال وسرل اونا اسرف دعبل دتب لذ عمرعا ناك
 موعاعؤ نبل ضد دحاو يحع اج تف وال وسر يبل كرسلو يبلوسد
 نمفوشلاد شو شملان ع) وسرلااو ن (ىيدعش مجو ننصوصخو

 : نيل ى حو !نمكلوسرل ادوشو لع اب رؤي لو شبل !نسيلإصوا ٠

 لكل اهصاوعلسرلا ناو تانااتماويرضد دريدا شو ياللا +
 ىونمن' نمبر لح دزنلاب نكح ازلام توين وعيباشلاو
 لسرلاد دع: ان نم شرراحلا ف ةرواب و الا وحضاوعو ميلا

 اخ ديايشم ناننبا لوسيل اراتفتلا بل اقبل وم 1

 يتناعلهنافوهنلا ف الخ ع اذك ف طرقشرت و مااا عيلتل قل
 نوبزا " راصاعخ رشكم ثوكئالذ ى احتن هللا نصاصاصتنخا ةوزبلا تناكاذ اك



 نفر ضنا رم اقص لويكتلا ند اك تعس الفل ميلا
 0 ا لقلبه امد نك ةلاسيلا ا اق و 1 يزكي لار اص ارو سا قوص ف وكيولك غيغ 00
0000 0 
 لهل اطلا

 رلل لَ ءاايينولا نا اهرم عدي انيلولا نعت علو ش

 0 كن اه ا ةوزبل ايىوعد نأ نجد
 "رم اهرماوعو ع و اء قراصلا
 يامون »نع بذاك عر امو ءاسنبالا نجد معسل ام يصل تامالحا اهيل ميركل جارحل نر اقم اركرذ ص 0
 0 ء.| وازك توك ناو دصّب الوم نا كرلا وكل يم دهام امتع خلا نو هاوعرل رص اسس ىر يم ارإه> ايش ع اعل طوع كنون عحد وحس حس ' جاحال :ضراحملا مدعركذ و
 .اقالّباو جرس او صاصترا 0

 خا اعال او ىنولارب لور اهتجارككاو ل وسرل ادبي
 موجترطعل غاب, هليإ 0

 .اديهورعانا هنا ار وعلا ندعي يقدرضو ٌبحبا 71 .رليسلوكر حاد هعتعد اهرصءاوجتو بذاكل ادي لير اهبناهالاواشرلا
 ذم ةوزبلاعوعهزبخل اولا نمرود امرماهرألا او يعل وعالر اصف
 لارسال ميت 0 اولا مراهم اهالتبالاو دس د يتوسل م نلبلعد هر اوحلا نرد اه اهو لس لاو اعيرمالامييساتو أ

 |ئبل ب اسسنتالا هيب ارعا اذاويحب ]سرلاا و : ا اولا اصر عك :

 وإلا عوهتف اير مننا اصلا



 0 اورها ىرلالكا وذل دقرعلاو
 الحالا نيصو لك د ١ ىريطوسا اوه ا ش

 ل امومد ماو ثدح لا رمل
 "لمجال يفاط اخ لانو يجلي زعتاهةمسس ظ

 محالسو هرلأث ب اواصؤ سرل (ىجوت ىحيامولا نعول ' ينير س اشسا

 لجو قدصلا تام تال و سيكزل اقر وامور ع سامد

 وهوركمالو ٍ 1 ووو مد

 ئاوضصلا هزيم دايضارت ككدلا هئاخلل دغالب اءاو او سماع عيلبت

 2 لح سمو ا ا نةرفسلا زما علل اهقهبو وجب ىلاو

 امور ايلا ةمالسلا بلت و لس يولعرعيمازارهونكد نورد ظ

 سساغضلاو ب ابلكا زمورعاماو كلا نم ا 0

 يعلو فالخالو يظفلو الح تاو اطل او دعيق ول اهو يلتخ ىف

 ةصعمال ذا الان زلاك ص عملا ةروصةروصاسررقف عوقولل زي اتعرحب
 رجالا توكئالوفو ولا ةيصعلا عنم عوت ول الاد ةثعتلارىئالا

 لاو ةيصعتلك ة ثبات سنالالعونتي ضايع ضاقلا (ترثمبلا
 ١ ا ل, اهيل اموطل نا

 ام !نئجد ابو جدو موو عرشلا نمال' ةرصصعه | ولا

 جم او قسوم موق انتا اما ولالاحنوبومعم
 طغلو مرصت ميك لعمل مك[ ا زمالة الهالا

 الف را فلو نمنع اهو نحن اا عبوق سلك
 موقد مد الابن ال' ويضل احازه تال لسلاا هورع ديصتعملا نال
 0 ا ا موا

 ا الاَس ملوو لمادب وْ يا امين بج :لزكمت ةرهصوا كاك



 نيرا صو لكما ينج اف سيب اماو تاسالا نم عريش نول رمان مص
 ! نفانيف امو تورامو تما صاماو ياي مف او دوك
 | ١ ندلولدوف ان اوزنايخيواقلا)| 5 يس نم لم يلح بدرا اوزكا
 أ فيول يزملاو طيح يزل وفرج رات ءاحامد يقم دوه انك
 -. الف ريسف نخامان الوقسو سس انلاناطنع اناكرقو ريحت و رميت ال ءلجلاد
 ىبوتالديلاريصعو مل و تينحل اهشاالفالاو تاهدمارراانلقاذاانعيؤكت
 | هد بعرموب ددداظيكرتو ةوصحلا مر وداف اسلوالا تحف رح ىنع مامخ
 ظ يفترض صنلاو ءاخزرجن مرضق ا ارت ادعا انلوس
 ” ل ةكرطاضد برو اهم لناكد لابو تازهماو ذ
 ليحل وذ بازالا :لسصالا ضريو» نارا طاحت
 لشزعدنن' حالك جت ابنيع ليرتغملوضلارو رد بو دكلا ىلا
 لزت ىإ )لس اك عوط اهنا و موطن قدك اون راهزجل ان مار لق
 لعيد ا يص وخان ال ومو انس ناس ق رص ع ت!سبالا ةنعب و نصمم ان
 وسل !عدا السلا و ةالصل ل عذ لون نا اريلعل ملدل نو مو

 اثنا تزن لوسبر و ىفن وو لازكت اكنملكو زم :او جلاس رلاو

 اهاو ساند الن ملحم رداذ لاسيرلاو ةوبملاهاوعد ٠ ١لوس و ىب
 زغ ةزكالا جا ظاو تابيؤم ادرضاو نازلإبقاذالف رجلا ابل
 | نكت اويما نمور رظااعانم ا لصو دق و دانعملا ف الضلع صح ا نع
 أ[ ١ ازه نعارسلإلصونكلو نظلا لحل ريخملاءاحالا يامل از صوام ارينع
 (| 2 نماقالْضَد احدوبكن يّوملل دضملازب اوملإب نجم اىفعا لكريم املا عونلا
 1 ظ ملف لعدد! وص زنا وف اداحا و د وعل يصانت تناك او ننال ادح ودب

 م 2 قساّملادهتؤلبرو ول صغتلا شحيرماداحاسلاو ةيوكهم ثوار ع
 ,| ١ ملي لع ددارص الب لع ة نهم ا دورظوف لقاع لس الذ لاجإلا شح نم

١ 



 ١ اهو نسله : ااو'ى وسلاب ع انما اذ و رح اذ ضر اوم ا نع ا نيرا او وف باسحالانخ عافدلاو تاصإسالع مل او علاج ا ا عجل محلا ان كير نس مكر نكح م علا نسوا يضدلاو ءاضلبلا له ةيس ناتسال ىلا دو مدكرخ ماو لعد لص ا الع سربط ل علان ويال ملفح عنج بريا ذر يظظعلا نارناك يلام ايل الصوم اهنمد

 ني الاو نوال صال نقلت نا لكشم ملاوهار سد نحن لوه سولف رحارال مزحالا نطو ك آر تعامشم توج نم رعى املج نيكل زرعت الو ن[الاو ل سرب الضد فج .. ىئلزواانل وسم ,لوالسنشس الو إذ نيت لع طق تحال د ظ ابءابراسادحإر شابحالو ولولا نمو اس طلاخالو اءاتكطق طين م يا ظ ىنري عراك لاذ ”بويسدلاو ةسفيدلا حلاصللو .لولاو لحل رلَكا نرجوا داش الاو الخال مر اكمو داحلاو ا ملال اوحاو ةسيرلالا مولحل ىلع راسو رسااوسو باز ١ [ مسعر صا رح اوزدو ماوس وهو ظ /ندااهبرود بلا نم قو ثالث لك ,لعددلا صوب البف كا 8 مالا 70 لوْ رسب الد - وق نينمول سميد دادتر ا نطيلا هن سجاد دز كو مرج حو هللا تل فو سوو دز د نعيم دئري نما وما ٠ نيزلاابء/ ايلات دلوقرش ىف تاديهم ا نغرابطحال ىلع دأ ائْش وحان تو اوميزع قل ورم عام دو رنا شم إع نينتوملا ةماعل نام الل صخف نا عالا سوو نوها*ساج ناقل لاك ر)ل صيت ملف يلاس ادن 5 نتايبلاى ناحل !رلع نورت لكذ , و بحلم الكب يل اسال فلام ] ولساو ابيت 0 وع حافلا نما ىلحلا َرّدبطلا وف نوكن وز عا ن ارتصالان الق | تارتلان دسك ناك نيدلا مونريلا هنهاب لازتالو تبت توتس ماو يلعدي صوبه اجوؤم

| 



 0 ىلع ويحل فوحرف مط ود نيبرملا ل ديل ايا م و

 قع اهو هرمإز او دغصو نكمالا دارس لكانع لوبد

 از الأ يلا ناوتس وك
 ١ ؛اربلان تاس را

 ْ ومولاي اب

ز نا وع( سلا ملم للم اهرنعرارتبعالا]سسيلع ىرع
 ١ وبلا بضخ ف

 أ ييسقيوسفل م مومادلاس الش رجب ضين ناو إش: ضل ض

 1 ىترس  حرحاو ىلا دحاو نزع اشيل ان كوك ايس و كرش ١ اورصقزا

منك, ردبلصروخ قلخل لكس ءاهيرسكأو اعيرس وت ا سوعوىلا
 [ 

 ىلا هدلالض نشل ايش شع لا تير ويس يتعب ه لس وأبلأنا لوعيذ

 اله رظنافطختلس و عفشت ونش او لل عي دخغإ كسل عفر
 ا صوم يمارس ابلا وسل الكذ ىف رسلا ازيد يطحلاب الغلا
 1 اموكيىلاقن هع نم ميكا لن لاعيف بانل كة زي دو ينحل

0 
 ٍ دسلإل لووبرخإ] !اكهدم ف ايي ذلار انلا نع ا

 | . لقانا تفر ماتا تحب روج /ىو عمد الصإم الا

 |. هلوف ةركقلكال فا نوكرلع ثدلحالاود|دالاو ا لوس لان هنا

 0 باثكااما: ةمالاويلع مجاو ةسسلا او بالك لغز م اهنأزو مانجو

 وف ةلسلا(ماو نيل ع اهو هلل لوس نللو كاس لويد

 | 0 ةليشاخ

 )ا 00 رع يعش ول بمب اجف لجرلا اها رز اصلا

 |[ اجامل جلاء اوسحا ال ائيمل ان اعد اناا ناسمالارطزرعم نا '
علق ءاسو هلق بدك نامل زف ا فوضناول :

 ي

 ك :
2 ٠ 

١ 0 
٠ ١. 

5 2 2 



 ليغللتب ره دلا حاولا نيوماسللة هدروضر أصو روتعل مويولا مخ

 مالك, ولبوط موطرخو شو - د للملا اهل ناموا 0

 يجر مهلاأإلاب ىسونسلا اهركار[هضِم ومصتيكَو 1

 ن اجري دخ أبل سلنإرئلاج يوم تا وجم او

 ليا نسش دس ناو هن هع زجلاورل قشير يلا
 لول يو نو دز دو قطن اع لشد(
 اهنارمَمتسانكم ال دق رصت داو ملكي لعد وص تايم كن الشال ١
 مالسل اوةالصل يلع يطعاالاهيدإ] سرت نبل يسرا يجئامزااجيصحالو ٠

 . هساوبال ان صاح هي الإ جيجي عك رجم دا ا عابجمعاو اش
 0 سزلابمايق فواز عاسلاب م ايقرحلا نلوم ةيثطعال واه
 5 ا( 0 ابننا ىفلسملا ممر نول !ف شن 1

 زيد اولا لوب علا ص يؤكد يلع هب لصرعلا 0
 نفرعدشنالزسجت هور دو هزل نار وعاسلا | 1

 داهم و عزجملا سارح ابن وري زع ه فلير نسابع اولسا باو ريو
 نايم يداو تا نمش و لع مالسو هن تالسولع ١

 انوصو ,ايسج بسمل او ناكن لكل حصسر بلا يا 3

 كو غور ب وطدضصت هزيل وسو كدا طعانسا
 داوهينصملا انناوسو هوجو ابلا جاشحللا دش نعت

 0 امايبفلخيض املا مترج اة جمل اول ال مزيجا و اجرطيلو درس ناد
 دكر االصعمو دك دبر انالاو نورجلا تو ناعبن اسسلاو اعزو ىنو 0

 ئطنزب اهغئطن و داوق عجاف تازجلا نصرك امو مخ جيورلا سب 7
 يي دال نيزاعتال ربل ان لب ةلك دواس نو رجلا, جلاب هد رمل د اجلا 1

 بطلا الك وكف نرحل مالكاما قنا يه الوّيعفدسب !راجيانالولغالا

 4 د



 نطيل ٠ ١ "الا زضرهلا و وجاري لضم | ضرع ودبس ويلا عَ لهو اضن اك احلا الكاعا و

 | الغ 8 0 احتل اّقد و سونتلاوع وار سكى ح
 ِ ناب لكن ىنصم ا دارا برش برضا ان بطول اولا و بخ ا

 | 00 ل ا
 م : دلل ءازع اشبال همس ف سول بنكاروو
 0 . لرجل تيلضتعاذ اال ادع عشب 00
 ظ اه وطمو تاع اهلاكوذ دفعا ب يطعم صو جن
 || رنارع اجي ابطالا ابغا ع لج د ئكن سلو لاقش ا 1 1
 1 ءابشد هرماو ريع نأ سطل و ندوتسل اروع 1 نانا زفصعلا يمد عد ع ذة نص
 000 لسرلا ص نع ج ما و دم مل كدك لملم تاس
 لاقابعشك 7 زم عونك از تاكافو ءاوطلا كا 0
 كنزا ماضي زن ن اكداعطلا' ن نايىلاد دم 0 لوس ا عيل ثيم

 امطلا نه ىلقلا ىف ذ عبس ب ولقف هع اقل نا ال داتعل 5
 لئتلو لمدن سوو بأ نم ' ملزنبررخلاو 2

 0 .رنوكة هجاضلا وا حار اع ش قلتخار قد رسال 'ماظعلا نايم نع
 . 2 فسراعالاو إلا ةدابرتسل رسال شغد ف ىالخالو :طقسلاو مونلوف
 , يريح دما ل اوملاو ثاكذ ا زخابجو ابنعمهل اين هن اطذل وال لو /

 1 ىف محو مولا غم يةرعن ادن شل لا :طقلإ ضرما هرمي نا
 ظ ' ورع ط ةطقسإو سلا تول هدب ن1 نلوم

 ” اتفتلاهيرلاروس يشل #١ اطلس قولا غ
 م قمل شولإ ارو نول ريتفللا ىف قلسل ال اوق (ولتخا يشل '

 ل ىلا



 + نكات يلق سيفا يلا ماغإ سا ةزعد كتاف ا
 000 اوانحلاخلأو ًايسل نهرو سور, مبلول ادب الاد جاو ظ
 يقمن ا ولعب ل هداوم امو ك“ و ملع هزل الصوم 0

 لوف رس ١ نص لس يك 0 2
 دة ةسرلاانه ”لزنملاو فشلاو ررّئلاو / اه ل عل د

 - ييححو لزم ا ءصس سوق باق نمل وق لاح او سيل العم وص
 سارمزيَف دان موط ارش سوتلاب امو نيد خال ١
 3 توف نااق وق كل اواو دن يام ناشمزيقو اهنيربولا ٠

 لين ولو نباصال ىجد ان: هوب بتل لت نعم هلت ١
 ريس اجلا وطك الو لبرجل نم ظ 1

 لح دحالزكم ا 6 ميلر ىا لرسول عملنإ ل صد غولب مدوصولا 1
 ”ايريلا وصولا شيلا نم

 لزطاا نمر اهشلا بامان ءاطورلاد لل ناكن م

 لّجوالو عقر ال نيلم ماع لسنا ينضم اوك ش أف

 ,ةرزنلل انه ب ترس ارسزلاجهبوف ضايب ةزللصاو هل ومي شل ا
 لصاحو شصطعحل /ة راد وهو رجلا نيل مم كيب للخل اد 1

 ل و ةولصلا لعام نيك عامس اسنان يزعل
 حب لقول ناولاتنهز عب شاص ناقل نافايشل نابل

 ناإ ا دابلا قرشا شلع لحب كوربامامتتكماالا ْ
 1 ةاروسلا م مهزوتمملا يبا د
 ملا لموعد اوس هب طم م عانيس فاشل د

 . مثيلعدمٍ وص موكل وسرلاو او مظعالايسل اق رصد ويشد

 نقتل ون ةرصب دارو زل وخد دعاتالةونساو هتبفزصت ١



 ظ 12238 )11121011 - 2ص الك اب
 ل فز طعلاد ابك شال دلال اسعد نال يلا جاتك ى نس عاركذ و

 - نارلاوئالن لمحلات جلا نم 7 لسبرلا لاسر حسام
 ب انلكا و تاريعم ا لك ,لعمدلإ وص عرابخا رش اثناَشلإ

 00 لسلالاوو توست .ناغشو ناسا
 تاكتحأو اهساو ءافصو يلاودلا فوكو بظنلا كب خلبدق

  قلفارتباسرتو ثاردالا جس ( اسس قالخال لع ود[ رعلا ا

 مالعلاو ٌةولصلا لعن عميل /) وصول الوحلل نام ل 27 1
 ظ اواو زكا عا ةدابطالع د مولعلا فاعمل 0

 مراسايو ىدعا هك اغني لعبعصم نكلو وجو لع نوكن نوح
 هام ىلا 'ول' ق (ْشن اكتاراحلا قر ومالا قن امه (رلا
 داسناورخارل ا ل ىف اهسل اولا لوز نع

 تاور قلادذ ذاصو او ةييسوسماخ لاي الام لكةرغدلا 2
 ' 000 نعاقرشلل عر الم نه انيلا 5

 0 ا ا
 ظ ملدا يتحع[يشس ههتواهفسو ماد دلل ءايفن ين نعو ؛ يت

 " تسال الخ ءاذالارورتبخالبوّدحاضمو ىحزلا نمطقوم
 أ 0 ال هرلا سد سار طاز اضن ال دا عوض مالا ووع

 و الحإلا_ضعلاوم دادزبالن اكجج جلخو رّملخُرحو الا ايو نيك االول ايون لاطع' ذوو
 ظ 0 ماتو جو تب يلا نلاقم ضو جداد كر
 | دعم إل يفاعو نوعا وقد دذعض مد اصتشاو بالم حو
 ا لوطلا تادضرال الازهال اير حيرت انا

 تت

0# 



 __ .ناكام جوحا نامرن ىف طم لسو:نلعورل | رصإ 'سوارسلا ب  هدعو |
 ا مؤ موملا نيل لااوعيس و رّيتسملائ نطل كا ىدب نيل و سائلا ٠

 3 ارضعبلن ىاصوالا هس عي ناو هالو ىوهجلاعيطضي و روفالا |
 © ديزشب النيل د ئ وامس ديبات ولان وجدالا نكعالو ىةيضل وكلا
 م ع ىلصروح نيد نال تا نجلا يدع انل ةجاحال تسلك اك داصن هدا

 ١ تنا وق ادحا د سعو ل تس الك يلعسا فياءالاختياجوكن 
 ا صولا للعرس رص رقص نسي احاتجم نك ول كئال لك ال
 د5 لاوس عرابطا/ءامس ددخ َةَسل لق ترماخالو لوبقلإب هلاقام

03 
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 117 هرج سول ق فيو السيو ناسلكيامب او دهعهرجلا ب العو ناكلا
 ١ ةسد الكت ريف هقول ة يضدو علق فدا رضو ةزكي باب

 ساو او راو ب 1

 كيرا اه ناعذالاٍل لع سعد ال لوتبل | انيرعلتو ملك لعدد رس

 ريو سازلا ن انس نمر نواه ب هللا نملك لع ودا ولص غد ارلو 1

  اضلاو نمي تيقن و االظابولخلا تع ميلَجاو ساسا نسا ولعؤملا
 دالبلاو ئاونا ةكرب تشاو فراعم او جومتس اهوا لعتقساو
 ىلعردسا نمو بدر ظو عركذ قولان هعاركب ضرالا تّكيراو دابعلاو
 ":اوهررحيبو ف هالعو لهو وق تعجتراو و رطلاطاو وفا لسس

 زيكو سب اش تنعش اورد انملاو وماوصلاو رجاسلاوف تاوصالاوسرتمت ١
 لاله زاب أ يلا ةنمآلاو كولقلزعتضاخو نالوا فراعلاو ١.
 ١ ولا وخر ايو اسب كلا )وسرلاو لقعالا ٠
 للاب لْضص انرزع قوس حاج ربس وسلا و اق اخ أب, ق بص 0
 لل او مها | اموضو مدع اه رش نان انرنعاوا |
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 ظ

 | ٠٠ ريشرط وترسل اهجاضيإزت اللا «نلاحإلا
 5 لجو نسوش ودزملا وم احا

 00 ير اللوم نااحرترنع ما عن
 و تنبئ رك نعلاو
 ا 0 نم: روجاريغ قر اوخلا ن ابق ل صعلا ازد

 تارا ن ار تايوان اسف ةرويلا نيد مب قزلاو لادا ]
 ياو اس انا ارمالعاىلااواصو نزل َدَساَ ”ىلكلا ناس خلا

 مو دوك ءولا تن امالعإو ناك ننوعم حول 'انضوطعذ يل ول لان ام"
 اراا حلا وتم اوعه و يلح ىلا التبتما ولا ع مر جشم اهزع ِهِرْئْس

 - وو ياس ولا مي اوف ىذلا سل او تاع
 نصلك الف نواتج صوت مسام راهم

 راو راواوثما ىلا ل هان اولو ىل اد ل وتيونوم اوعن د موق دنع
 ' ىلعو ياو ابر لاب ازئلا نعت ملاك سلا نول خسلا
 /ىلولاوشلا حشو ىناناتنتل لاقيت ١" ةراكمرمزلاو ىلا لوق
 نعد ل اولا زا بلح طك ودع ان ىراجل اوه

 اف فرعا ظدتاركو تيررطلاو تازللا ىف كمْ الان عمل او ماعلا
 ظ ناعمد وجل نع اتالم و ةوبنل ىوعبل فر اتم زعرإض نمر راعلل
 ظ | | صبا داش 0 اروصلادائتعالا
 1 ا ىو اكنيرزا#لا بيك ت اركو اا ول /رردس الان عز(
 رك اع الط داعم ال لسان

 || لص سس قرط طعترو د ناعما اندم و وع رو صصلا
 0 مل نيزسملا
 | الكاد اوابب رضع ' حا 006 0

 ُك ”ةهسرهج



 ”العبعاوب مق او تاابئومارهسلان زار انزنع ةوضحوسلار | .ةزفعبلا . ئ

 مو دلزتئملاهلوهت اكدوعو مال ادرج ةدووشسل اوعهرسلو ةءالارسانلا ٠
 مسبلا اا عسل لاق اندنعو وق مصنوع

 اجرس وم ارطعمل نوكت ناوهو نيولا: اصا سلا ب انه ما
 سقما ؤاو ورم اوت 1
 قارون ماهير سنجد ماركا نبي لا تفز كدت د يرن الصا يم تايناا

 زان يلعو هعتس | وقى با سلا كلاعزا لوثنس ننصلا هلو
 نيف . .نميزللا ناهنع غاز اوهدإ 5 هيناكم نماان الى ا هللا نم افداَخ
 7” |. لع نعل الدتسا غآث ايطلاوؤ دا قدا وباتلا سن ةزهشم/و لا
 هيتس يلوالان متجرك عوقد 1

 2 الاب ليز

 كيش ولن سوم ن اا درئلا هيلا ناو ظ
 تاكل نع ةباركلارو دص انما : نيزاكتملان الهعاو ف طلاد ايت

 2 اننايعيق و زعموا خخ ذك نيو لهولولا نمدضتقو 1
 . ليس اريعطاب امحالاب ابويوقو زيهم !وزلتخا'ذلو : ّمالولاى وعل 1

 ةيزملا”ملجرو ىل !لصنالوولان ا وعما نيراسم ان ' او نلوم ١

 يطعل ايثيلات الاهداو سار نم والان مسا امش ولاق آ

 يف السعولم فز لئن وشك السلاو ٌةرلصلا ابن الاوونا 1
 نال ولا نبلضف ىلا العن ورلسملا مب بج 'سسئزلازخاد وام
 . قط ال ضع لويد ريعدالو ةونسكاو دالولا خرم ب مهو بلا
 لضمادحاو يب ةوب نإ ددّ وم ا وسل انضم ريالولا لا ٠
 نيام نب  :طاسولا نعم نم ول و ل والاب ضع !(ئدّسالو ما ٠

 ضغعد] (و وللا ةرهاشم م عم خربرارلإ ف قلخ اص إلا و ظ
 ىلإ قولو بلاوي عم مرالولإ وام يناثلا ١

1 
 سس ص

 راع 3
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 لو رض اورمالا,ر ارزعءطقس صالخال ل ايكو للعلا امص حو او ماجلان اذاوفول ان نان مالا بام ةيذح ىاجلالا | 2 طابا رم وحبا عد شلاؤمالت وع طيتس الت هانت
 لولا تبيرضمال عش زوما ف نواه ناشال كلذ قلي ل ظ ”فريررسلا ولل يمال ذا دل اح ان زكا ذو بلل باك اننانلا
 ا ندا طرّوس ارح !ىّمعتا دامحلاو ث وايت نمتساراذ اق يل ' ءالوميوم صم ! اًهلخو لوارش اهين نال (رىالادل ةزلالو ًئلخرل تراصةرإءىلا نال

 اش اهووسلاب مر امال دست كوبل عبائ قيد مم / مقاقرنعإ 75-7
 ٠ مد اطوعسم مالك زو الت اد داسحل ا هوو ذاجرعدوبل الي ظ انه قادولت ةواصلا وف ىنبع غرق تلعحو هوقو لال اءارامجرا 0 ا ظ يما ةحما هدينوابوت تا أاولاو نلعو الع نوعا يار اجل وضعت مالكي زانت قم اع ف

 سول بحي فيل سف
 00 مرن ىضناععايزيهحل ب ل | 0 ئلجي تو'الوسم لعالخو ' : او شوت افزعاس جما مس تفراكش را ىلع نو
0 1 0 

 / نم دز وطنا د اف وسعاد لاب ثا [(( نلوم ضفءاست تنس ناكل يدل 1 نضقشا مل ت 20 هركك وتس الف
 00 باوبلا دايخ مومل الون نق ع عاجالاو قئنسسل 1 ا

| 

١ 0 



 سيلا زجلعو يدامم جر ابحاصر اصيرخاءطن زاير

 ناو النصل أل وق يفدنوعو وتلا سيطاتن يساعلا كلخدعاشتم

 قبااو ىلصالا حم غيجصال لش كدلو لبما و بيذلا ف ةعاس
 وسر لاق ور يلي لاا ةعاسلا نم نساإللاو ر اننعتسالاوم
 تيزاغا ناين ده حرش منا مات ناز علا وهب تلا

 7 ار نسون ان اغيو كاك ب قتلا تفوسو مال لوط أ
 مران العن | جا لس ولع انملحلو بيب القد تولا

 تاكد ىماولا فعادت تبب نررو دل (ولصحعوا

 تندد نيؤلا ن ناوي! لدينا لاق يول نضوبعني
 تاو,لئإةصروفتس بانن إف لك ىف دوس "تكن تاع

 لبكي ا هرم يعذلا ثأر اكل ل فش واراد
 اهيائدماع هن بال دلوقت توسط اون كامبل لع نا
 هر دون ات يلع محلا اأو مدوسلا مسحت مدنلا نال
 ىيعحن ال عصام دل مرن ناكاملالاو (مرنلاهزاول |

 ل ا ىدغد لعد مباع عجونو ث لحاتصو بولطلاهدتلا
 نايونلاو نايبللوعتانإ رجلا ركدن نيش ف از(اتوتلا لاف 8

 منحاركذ نعول الابن يصحح مخدشل اذا ستحل سفنلاال
 كا مل حشلا عر از ناو ىوطضارتومدتتلا ظ

 شا عترحال 4ع 9 ياا ملا ان
 ضرود اهدالخالو أ ن ربب ار ضار حال صعم الع م رشا 2 !

 ثوابت تلك د ناك دوت سيل ركذوكو/ ملامواسسكو/

 نا بضدالت لذ اريل الع ممرتلا (ببس كرام اريلع مدشلا |[
 ازكمإ تالف الاو دمار ترف اد فيكما ةيرجتناك

3 



 ماقناو_ باشا بجاد نوت ادا دد افراغ
 | لرطملاو رجلا اميسصخ و ادرج سنا الق ثم ابحلا فوعشي

 ظ م اهلا واقد عمد سدو حت الف ناي قام ومع امونس ظ
 1 يل لح ض وعدو سم اذا دعب لن د ل أم ثمو يلع
 ا رولا لح نوت سلع رجاولا ل بصح نعينوتلا ةعترأ تاج
 سنبل ةتسب حا بجاو الوتد ف لشن امد : ةيناغلا قع
 ظ دس شال اة ورا بص ذدوصؤسنتلا هتك يال اذه
 صلاخبو :رصحملاّتن كنب اكن ااولا كرما قمل حش ىف ىف ناتعتلا ندلا
 ا لتو ل حذلا رطل اكتر ىف اكحدنل وكم دمي اعب هللا قح
 مشل رك ضنا يل ايكتبارترعارلا كرو و نوىلملايردالا

 كلهن ناو ولصل ار نارى هنو ءاكرلا ' ىف بجو اهيل شنو
 ناكنا بلا وإ سو ادبحل قعلاصنامدنل اعتمادا امحل! قى
 ١ سلات اى ناهد اشنا مزلورجل ل ملاو بصخل مو اكالط بذل

 لصعت مه سالو سيحل[ اننا ناك ث /رازتعالاو ملال الضا

 ولورا زاانم دوما شف شحن مهو نمر خل از اال/باتغاام
 ] ” رن «رخة صحتر جن صاصنلا عف ف
 ظ ل دوا عك د وبل اعد الا ىو لمشل ( رعت ومل يف
 ّْ رف بيض طبل ماد اعميرلع شل يصب لون اد بصحلاو اك
 أ و نسل ناك لوبكان ايل ا.ه حالك ترن ا بصغلاو 7 "كوب

 ظ ع ةيراس داع مانو د دع
 ل6 قرص ميكا سبنؤلا و دوت 0100 ي
 0 , :ا06: لاف يكفل اماكتنزلا كعب يدل

 ١ دن مصول م أوه د ]منن ضن ىل : د اعل لم مل ومب اونصملا

0 
7" 



 الاكتر تاق نحت نال وللا ةدابع 1
 وهل زا انبات يضولا ةولصل ارسلت ملاارعيخا تن و ف
 دل نسج ولا عبوس لين شوك دل نم

 نزلا ذلاولاق لو مزن لقناع مولح وعد ايطناروزل ع اثلا
 ل وعر .نم ةش اكن وملون اعطق تبق هن لصت
 ا لع و عسون وانظال امظت

 دلاوهو ىلاعن اومن بع رك او ضعنل ابهرت سواد كَ

 وم ظ

 1و للا نصف مالك نرغب عذلاو ضل تبي ابان 1
 . بعلا نيراتللاولأقو وارتارضلا ةءاوش التل
 ةكعب ناسك تاو "بي اوهركتك مم الف لوطن عب

 هول هاداص عد هني حا عفو
 مل وةصعحم اركز الك محدمل ّي ادري جوا ىرضعد و

 ازئ لاا فالجرطعن نود ىداحلا ضعب نمسا اها دنع

 ةمامالا ماكحا برص 0

 علا ”ءاقا ىف ولحد! صر وسلا خت ةفالخوو ةماسالا |
 7س انلاّرؤ اك عابس ابجوب دبحو ل عّوإ ا طغحو 31

 ارسل قرط ان ؟ةول ال شماب هسا ىلا ماهالا صن بوضو 1 لص يأحو تلصو من ع ةماهالاغ
 يابا قح ار ران وح ريطسب ف شكلو او ظ

 لرتح طش لما اينو كش
 لل لب نمر الز نضكمالا . اون ورصحلا الب توكباد
 كرز قسنلاوانأ ةولص لم ل .- رولا وصوت جورخالف ٠
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 5200 دركاؤ ذا سخ ام ناار
 ا هناي دنس جامع تاسع ظ لولو واقامة تس ع دنع صال اهش م االوعّسحاو ىع ظ لع ب وحول اريّرعب و ماجاووهزق اهالابضبو قلتخا

 : |. ديا ساددفا وزع ايند رسايل ٍيدحاملا نك (| لزوماعلا نيا رديسل كاب ناد لقال وإ يد تنصل اشناو - ىجاووبو داسلان عرج لو ذو لاللو نيدلاو ضاعالاو 2. سوونلا ابجوبابزكن أع ايدالا هم كج ل بيلاو 0
 ظ ايران نماطو شم دداماللاوركد ب الإ بح واع ف اهطوش ندور اًمحلارل اهوتجلا قزلات اذالخابرد تن ايام ناك ابرحوإصخنملا :ىلرف رد ايحل تنك ٌدماحال ات دحو با ىفحد " لصتنم و ت]لبصو م ناو .لوقواس لاو نسدلاحاصم م يطتم يرن بجاوولخإب ناعالؤص إذ لادا وتب هجنرب# الأ |”اتيفانا ار ليسأ ى الا بضم نا خر دسم نر تسل داون هبشو رمان ١ يجر لسا نم ا

 ظ يوكو لاحد مدلس ود يخدم د هك عم
 00 ءاولو ناطلسل ا اوجضا لعوب ار صدا وج 1س شما اد عدر وت و روكدمو هام كل رشم محلا د ةبركاو
 ١ نورنعلا الب نوكالو حلو ماح ا هان الاف زخلابسل

 0 لز جن الذ نعل يلع طاف ماعلا بض يي يسوزم ا نمركواج ونحن زكا
 اعط نيلسلا ىف عا زدنا ل دل نحترم الف روكا لعإ طناالا
 | ا سوس جام يناس عض



 خالو سلا 00

 كم اهلا ىوينال ناتاشا تنال ليف
 لتستمر دب جينا نك 'ارخادس ل وسر ثانوعاو“

 ىلبب نول انوال ةاجاما لباس يشع ”ف لونا

 لجولاوعورلالجا وسل شع نتجصىالوباب مشوق
 ل: نبجمرلل لان سلح نرسم اذ الن (شيأ تي ةيفاب جولاو ظ

 .كدررعملا !نمواسب 159 اهنانزملاب ْ را

 سا 0 1
 ىف حاتحالق دسنعلب هايتس الارضتعن كري هناححتا تالا
 الس و هلللات اولصإسرلا عاج ولان مايااهإنا دك "1
 تبجاو مرت ثرح ااه ناو ثدحنإ ثاو زلاحلا ثقتها[ واي

 لقحلاو عا م ماكدو برا سك رداعو تاس لل و ٠

 اند تاتمالان ام الي جلا ت جم ا علوش رار يلع ررظام كرد اي
 لا 56 لرص الوعد لوسرلاو اورسالاو تحاول

0 2 
 دسم اشسالا طعن لرربال معلا ءانةداعلاى لاهو ماس
 نيل اا وسكت وم ارود اه روحا اداب جولاب اهصا:طسإ 1

 نَا يجول صاص رند اواو لذ يعوض حلاو ثجسل 1

 لكتسل انها ادولط فشل الوا دم ني نال مدقدصو لا 1
 سانطل لو ويداصلا امح ا حلاو ثوبلاو نيالا لاوس لاقف لوالا

 يرد وكذلاف تجذملاو ثعسلاو يوكل لوصف قهقراصلا |٠
 ندد فن 5 يلخول ن١ الا ايطرااوعلاو ع ت هلادحد ميسم

 لاف "كوكل له لن الو ابرعاشسلر دال وسرلا.ارخا



 ل مول و يس ب

 أ ناش زقملا تاك دهن ا وحذف عا هدلاول سراي اق هلا
 ] ع ايو صياد تفر نر حن هنلاو بانل ب لست ,ةيطبالام / لعلا اويلكت بسب ناك هس او بسلا نبالغ لخد امك ن١ أ تنجو اوس والا اس هنئازيكسال قيطي الام زلكم ال انسص نكد | ىلا ,داد نك ردا ابنة ايس ا لرد نح صاق هدا تنرخ
 لع وخؤن الو ةعاجلو نسله ارد اعتز نفع نوجد
 ىنحب . لك اسجو ذ مف ؟ملاف تفلح هل وذ مجلابملا ب اغردذ ىف وعل“ 0 توزن صارم اص ئلسل تال كلا
 "با زعو يل ال اوس ماوس راع ودل بصق داصلا م بحل ام ليج نم

  ئفازعأ ارّوو يوبطنلا يغب و نينموم ا ةاصعلو نائللل '

 ناوتس ار اردنا ت اوي وال ىسلا بدبس لداجرما نال زيوس ىلع
 يااا ارد ةظبرلا ىرملع جلال نلسلاا:شسل لعمرك ل ىلو فداحال ار ارحالال تن قلت ع نخبر هو منهي لعدرد لص

 نزلات |اولدتساو يري رخعت لتحل ف تل ةإصرك القد
 )2 اره نغم اونو ع نا غرو ضلإ دو مل انجرح نك دل
 - نذوب لاق نحؤيو رصو ىداحداعتس اس اخ ان لالرتسالا
 | مالا ذحةرركلادامتسس ا :راذع هو ثرإو الل هت اح دجم
 | نورت مالسلو ةولصل هز وسرل ص اصتش لس سو جيلاجلا
 يلع سداح لاصار لس د ير طاح جول ارو ددكأ
 لكك ف لال ب دزنال ثح نمار و و وه كارب ناو د ونحو رسل
 - وخلو نفد نداحالالاو يزعل او سوما ندالاوحأ كس دن مب اشلاو قييك

 7 ضتدوو ٌءلحالال زاده نع لزنم ل لا خر ربلاو جاك ذ روها شن ال
 1 ع جاانترماش اجلا نوحي نا رصيف رورطو تااحلا ظ

3 3 ٠١ 

١ 1 

0 / ٠ 

 ند 1
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 كاضامجىشس نيم تش ىلو لعاهرصاشس يلا ةلاحارش رع

 راشساهرظد ينام و كابن يول ادبباهيغو تاك دالاو

 ”ًانكلخر معا نم دزمجيش إو لاقن لاش الع اشد نمو اع
 عورلاد لوف ةداحسلإب انلّتخع ناو صاقل إيل حال ةشسلاو

 فرافاذا ورل'ن ف هللا داع ترجيع ساب تسل قاب

 :ايلوالاوو :الداسبحا المي و يعش دسعلاهأو ينال دس
 سيرمالبل الوطن كادوعوردا مر يسونسلا ب اقوال

 مكرم اياب ا 2 نمط نا د اجساتخال ب اًماع رسل ا باتل

 « ادبرثتلا و و الحلاو ءاسبن الا حولر صد ميه نع استتمالا

 ظ ْ ىلول اء اين الارغ نع رعى لولاك لالا ن ورش ا ت ون زولاو
 تولاسسال ف ادصألا لات ايلا قر اش ايف فدا ربحا كو عبرا

 اببسب نزوح ويباز احالاراكر وص هك أ عتد ب ةيئاشلا ةتنرلا م
 أ ظ 7ع وهو وابزو اوصل وننن يجر ةَسرلا ع لشل

 ا اع :الاو ”تالولاةدير ىلا ف (ليفواجاس ديلا ل

 . طوس دلو اةيادا نمت كسر ا

 ٠ انا راتزق كمر ءايحابنجشعبلاو 6
 ميداورجل» لال ياا عانق ١ اريادررحل ا اير امعلر اعلن

 م رن يش ىلع حور االارسكرسلم

 تت 57 رش لاو ثعبلا شو ليلها ماقتل 0
 0 مر مسجل ال تا لصزلاو تاسمالاك عوف يلا

 نمابلكزلم ان اونا ةمس وس الفلا بخ زم وود اكطّقق جورلل ال احم ٌ

 تاب اوك فاقن هم نالعة حجب ملح هس امل داسرل



 - لوو ٌءملوا تلراك اكابر اشح ىلا جا مالا دريواب ومد
 تفرصن ناهسفن د رخاز ا لّهحأإ عرس امن الع نة مم يرخرم
 كيلو دصب لو / راح الا نربالف ةذس الفلا تلض كي ٌةلحالو ب
 | ةراوسلاب روزلاو 3يدناطلارصتحي تحسبا ام عب , يقددصت مع
 ةفدرشب ثاجح ايلا ارضك مهسالخلا مرسم ا اعرف ىرعازن ناكام تهتم ور ىش قذس الفلا لوو ءذرصلا ل ريحلا اماز نيه ثاعالإ الم و تولاروب ام عيمت ١ - نازصاخيو
 لطالو مرحلاو دوه رب اق كو ةنكع مارجاا ن ااه قه فهنا أ ١ لوس مرا اجركو ههنا تلعن قدمنا كشلال نا واب عار ولا هزار عت ا مهومزلا
 0 رايق نب قالك ل: سل ةيصملال ازعكرش للوصل لف تا
 |نالإو تناكاب امئابنعب اص دجون ناري مد اهنا ى اح هللاحادعادنع لزالا و تن اكابر |احاررلعب اه 5 الفد 0 دوا ما سبت رد ال قراسلا هلعرمد دوجولا لوبش نانو ق اا/ ىرولارود دوهولا
 ا اديباظنل ابلاغ ىفاثلا داحيالاف عا " لوالد اىيالا تذغاجورلت سداكيالا» تب ٍقزالذ اهدصو اذ "سو دعم
 " انلئان الجز عاف ةيج نسل ىلا يجن اسجال ةراعالا :ارزومالف ْ ا ا يودايسا مرو نالشالفالتي لح

00 0 
 لح

 فل ارعارول مداجتلار بسلا هنارعتغ نما 6
 ل دما ةيجاو لك قلتو انهن 1

 | ١ ينباكاؤواانلطةراعا نع



 شل رحنا |لجالاف لش نياك ذك ]
 ضرك لاذ را هزعا ومو ادانن باسل وه ظ

 قل لسؤال ول " ترك ولو كج
 1 سجل د احمل اوس او كة فسسالثلان انسب

 53ه نإ ىف كراش نيفيزلان لة بوم دلاك حاو سالاو ماسالا يا ,
 نك عتلد تبا كيلت نث حلا ثارت و ينيبولت بانك فو هلو
 داعماو ىف اربجلا داعم او ىحن لت نضكازك حل وق داعملل نيركتملا ”هرلا

 ىف لس ذا ايضدا و زطؤعم خذو داعم غن مرح نكي كانط
 نالو هيي ملح نطو اسم لوسرلا إب ةمو ليف عاهق دص
 را لا اهالاةزج الام وبلاء نايالا
 ةداعالو لش ىرزإؤ ركن ذلارعشل ناببوع هلعاوق اذ الب أيشلا .

 ةروكالادعلورلا و ركذ الز لحن وهز مج عاصن ركل ؛ابحذا ملوق
 ايزو انلارحالوطق جو ىلع نَمَلإف تعقو ةداعالا نالكدو
 للاب هانت فرتالا طو لب ملوق ىلا لكذ لجا نح موق هوهولان ع
 نولوساوباكو ظنا دج لن و نوداوناعو اغن لوقر كا ثا
 زوالا وان وول انا ا انكو اتم ديا

 للا بط م مولعممب ما تالا ء حن بطالاو نيلوالان 0
 يلرازاوفإلا نوما يدا د !لاففالتعلكذ ناكنإعذلادلا ا
 فذ لافعاو تاوطنم ا نع ما 2 ما ال

 لاعا يلح ا ف ل تالا
 لزالابرمصخت اوباسمل نم" اننب!ن 'امالإاب نسل ار جابو
 لش دل كاذل لامشل اودع مومو الاو تنارت نم ىل ئط

 للزيا سان وح نخب لكلا او اني بيوتنا رخالرعاضح
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 را طاش ءاغ نبض نتا تلت كك عن
 ٠ لجو نيزوا اكاد مويانخد .و مركوذ تنال ضؤب ايداع ناماع

 ظ اكو يبا صلرلع: اموبزاع اىدالا_يصراششتنا ب ناعالا_ حام

 1 ماَكَق 3 اماما ىلاع لاك 0 هرؤنسلاو
 00سم لو سماد جا لعين و اوس ار اسحب اع

 ١ نظام .لضاوف ناك دال يعس وصب د / وثب ىعيم فوض عررط
 0 صورا ارك سداح و لمص لس سل انه عبلا لا ترا ارالا و ليصب هب ث اكبر نا لن ل وك لل ثا
 ظ ىلعاملع يلف ةيقلا موب شتم لام وعيكوطت مدا باإ
 | ”راجال لوم ىلعت بوست شارع اح ملوف تونيك
 ْ ' واش نعت صتخ ىلاكن ءاوقي ىلا ةراشا ءاش نمرصخو ءأوق
 ظ ”ققتلاراعالوعسو تنولاو ةدبب ت ثارؤلاب ثرولا او
 كرتعرت ل لوف تالت هب دس لدغال ويكي لع

 اسال دعاروت ءاجاي قدص ١ يلي دعا فساتن
 |  لوملل ةجوخ 0 ”زضفلاب اباغاروجرب نس نير اوم م:
 ثمل انعرجاعالاو دامعل' لامعا ف : ترو ثارثملا ب ثاعالا كام
 - وي نعال ري تاد اعلاف فرت توم ارعداعن الىلوارتفسكل ع
 ١ قل و طير اوم ل ذ مف ىلا ل اذ هّيفيكن ع نمل يسد قسلاو

 1 نااسو ثاسلو اتذكر نارثعرأ فركب عف ذو نوهذما

 3 ابر تريب امة رثكا ماظعتس : الل صوم طفل ى احر اوم او ْ

 يبات يل ولاد ١ | ثاريس قلك لكل نالؤس د

 | لضفافح تادرحلاو تايسلا نر ن 1
 1 م 6-0-5 ةنل مربعا لخد ت انسك نع

1١ 



 رولان وتضرب ؤق كاذغ دار ل رخال لو الطن اشعل ا

 دحر عسسل ةشاكو لابجلاكتءانسحال نذر اهولإ قول اقل دنا يشم

 اففاوا هز تالوءانسج اوريو لعق هد تإيلاتن هلق
 ىلعف ب ائهلاو باوثل انسرل سو 9 يايا هنتي ب ثازولا

 مولطلاو ىلاظنا اني دض قطاع دل عد اهضدو اة رإ اعل تملوبتملا 1
 يس اهملاوس تاتو ركذل/ونعد لقفل لاعالا وجو كرولاو لل وُث
 راب اقرعرطا عوف لاعالإ وشن اعاؤ نم اويل اب فصؤت ايئالحالا

 اضاع 939 ت6 دوج يضم تندم اهال د غن شو نرولل

 ةراعلز اسب اباد رد 'هنف د انتم 0 داقى ان مثال

 لالا كنا ءزصايلا 50010 انهن نناولا

 ظ مضو ىف نلكف اهنارم تر سيحل ووعد اهل
 +. :طاصل حليف لاسفف تازيلا عجارد ئاربطلاو ف يبلل
 لجو ايل عع صلال لش نئواؤلت ام جن دعتلو
 لمد اقسى ةعسشوا روباس قربا لك جيدلاك

 م ا" هركتش انكي ةلاحالو
 لطب مهراسو حش نثقدا ىلعيبا لل نمحان وداي ظ

 لَ ىحل طاضامز ضنا لع * ى درعالا تنميل

 لازلا قب اسرق لل نو ناك ا لاش هللاو
 قد اوه د "ام عد و رمت سحر عض و طاصل + لاما

 . طا ؤبطال ار و زحالاو تلو الا د س يسن امزمرحاو قرشلا نم
 هن ادن الها ضعب لاو اه درو 1

 ص ذامارعيو مراسحس و ملعو ب طسب
 دااقاماولو او منح دلل يضم مس نسل ارلاق ياعم دلل هج كباوبالا ٠
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 ههرس ان يدالحا عاج نوكمابيلحو سانل الح ثوكتم ايلا شي | اا ل دايم دام هل كالا و رط اسسب ] يسال زد زل عدس ف سالم
 11 .تاذلاو هالحب م حاوسشسا نأ و داو ابرك نيد بابل جيرلأك ا مان ومو نطاخلا تدل اي 0 اوه و ندنوم اهلل ار ادع ا ىلع طال ل عر ورم ةلوعس نم ثيرخلاف وس .. اع داوب ةلاولا صرب فرعا هيد دنع اا تلك لون لسا وصلا ين فام اش ديوس ناب اا لواممأت نكسب جاي واهب وج ند ئلعت تحس ىقتسار انلا
  ياندبعلا لوب يح السلاو ةرلصلايلع ل اف وس د رعاو صقت 0 بر ع لع طاضلا لع توكت نإ الازمه ثنرئ بكلار اها ورع اقلام جزيلا ود اطل !اولاق جئت درج ىلعابتك ناصر هل قلحتتو
 ا م ظ را اسال حر سا و هرسكر اهثالاب 3 لختشس الو لت لس رلسو تانككا عيدين لعتن ى باعت هللا دق نا تفرع لوو زكوعذا قسنيططرصلالع ال خدك نه ريوس اه نأ يس كف الع لأقسا االول وت للغلاطا ل اهند ىتاطنا

 علا راش لزلاو طاصلازع طوتسل لوا لاو إ/1إ1151010101110000 ' تنءاو جان ناذ حان يعمد ام ناك ناو حان تناو ع عانانافائح - يعش اهناكن لعل لاققا راكطما : فرع هزل توم ا - سلااشالإف نرااوفس عيرطانت فدا عا الق 0 - ىضجا لاما هتش اف تاقنالا ت ادا 4 (غ

 حا 7 >قتنا و 3-3 5 ا 50 اة ع د هع - يب ب بيج



 موريلسس صرع ابيب: ضوجؤ رسم
 لسرلا هنئا هات ارقام رح نم :عرل وح وطصم اى وار

 لصتلن نانا ضد سرمد ىنا طاضلا هال رود نب ضوخح او 2:

 لس دلك سد دعو ىرص نع“ مثيرا م ايكريش كّسال
 |نتالججإ) اما بزعا نح اهعما ادلالا تماص انباطصا
 للعم دابكالاو بقلاويم ند. . ءان نثئالومإن تانورتلف '

 ةو انج يلع دزنإ [صوبتلا وص و كومه ضوخ اب تاعالا ب كيب

 شوكلا رهن ايام ف تصب ] سحلانيلحاو نيللا نماضايبب د شاا
 ءاصعز لسسملا كرو ءاوس هاو زامسلا موعد دع ناوالا نعيلع ٠

 لاق. عو الدب نمنعد انو اهنا ملعب ص نمارطب ال ؛ئىل ةولل

 قنال' ضورلإو لمهسلا نكد ثيدهو درو زق يس ونسلا حراشلا
 لوف لولا نخزابصن نزلا بازيلا ببطء نادال نعم ا
 توصوع لاذ ردع مس امن اذ اه ديس و دش ذآ و نعسبم ! | ىبلت
 أن رستم حا اهنآل برحتبس الذ ثدرخ از هه ويعزز اف سي ازمم ا
 لا او مد ناىال سن كاوبيلع دلتا صروغلا الوجو

 فق حال هاولتخاو تابيغملا كدا رعةرصاقلا بولقلا تاهرش
 ليلصلالَسمتلإرمراو م!لاق م ئرمو طاضلا فلخن الاكرم
 حالاو طاصتا زد امضرحا نينموح مالسلاوةولصلا لعدإ تالق
 نثوكب ناريس لسررلل هللا هايف ترا ئصم ا لود هدجد

 فثراحإب لعاولرّس او هش ويلا لها ولتخارق و ضوه ب: لكد
 ورب هفان ناو اهلاصال ضوحو نيكل مالسلاو ةالصلا يلع لو اهنم
 و اهغطى ادابكألاو بلقل اين ارو لو وهل ماقعرضالإ
 شطعلا ةراجوم اههطو وتم يزل ا: :لغ ميز لضل و امتلاك ارز لحا
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 1 لعوب رسام ةعافشإف
 ! 0 ايصال عا
 ,ق بولا ماع ناجم اوما دق رلااعت دن نك

 10 31 هز 6 انهخاو د ا لوسرللو
 راوكلا ةعاطشلا نا. اكن ينؤملاوصاحا دولذولا“
 ١ :لحواد تاجلب اميأت تعض نا ةرهل ملاك رقمه دولك ادد
 / ىلذلا 0-2 ايف ولع مدا لص ةحاهشلات توي ,ب ناميالا برام

  كوهلارس اري اعإر انلا نم نير جوملا ةاصعلا داقنإو و ىقولا نع
 | همز ت فانشطو لش م د اسواخيمف جاع اما
 ظ "ولا نجس انلا زحإر ال تغاؤش اما ضعت و د "مالا ضعبب
 ةضلاف اه ىرؤبلا |ةنو ماهصلإف سورّشرم اك اهصاصتخلو
 درا اولا ثن راحالا ضغم | صاخو يب يدرصملإب بلقلا نمت ام
 ارضت و نيزحالاو لول ع اا ىلا هددا نادتعافشلا لهو

 نان املا ث نو خالو تبوقييطم ال
 8 ا ين د م

 وا حرسلاو لا مدا تن (نواويف مالسلا

 2 عن 1 1 هكسالع كر يس اا
 ا 00 احب
 زيزو لفجا شين الو وإياو ضن لاهضتعبضغ
 2 00 .ونولاوصن ذرعا وص ذ يسعي س طنز تيمود
 هد رو عزخر لا ع / وي

 0 م0 كوتش يسع 3
 أ 1 1 امنا اانا 557

 ع



 000 عشر ادحنا تحلل لوقف رايق دحال هتيم مد ماي فان
 .ولصلل لع ابن الالاوق يف نصل اشباو ومب .ونشت عت ٠

 " اعافس زوسللو لوق دم مازمالادو لسرلا/ ىف هر رق دا وهن ماكس

 موقزاخدإوف دتعانشكة روكدملا ىربكلاةعاذشس ل عددا ىنعن ١
 تابوثلايطعتو ت تاهضرلا يي ىيتعافشير باه 1 3

 دعانس والصا اهولخرءال جر انلاا مجوتسا دوت ىف دثع امش و
 نمو نييركإف تامول هتعافشو ابن ميجا اهنولخد م ىف يأ

 انلا از مدل حا بلاطو ارو ع انشو انشا ١

 ءاشلاب ىو صاهل ًاعهخاو توق دعك الصد حاض طولا
 ديور د سبايا ان لص و رءارق لاطو تاشلإ إف ماقب ىاةلشملا /

 ةعاجو ةابسل اهدا به لع ينو العد نيكول [رصاحل دولخالع ملوقا

 ب ىائالو مبجولل اذالخ_ انلانولشيب نانموم ا ةاصغ وعن د

 ؟ةدسلاو ب انك م الاب االول ظ
 ثرراحالا بو ترامالان ب ةعاوجاو ةرسل ارهاب وص اه

 بعاد ايو يسونسلا ا انقوئحماانسو ةدراولا |
 من دول امد موق ميلف ةدسحت وب طم ولا العد وجيم
 درا إب لاقت ىيعن له ماد تام اياب 2 نا ةرهملاكدت
 تامل زب اقلطمال نك جر اوتءلزّسملاىا ةاحاللا سينمول ا يصاعل
 نلت نوال باتوهو تاما اهاو تيأت نعوصاعلا

 ظ 5 يا ىلا استطع: وتلإزو رعت أه نوهن اىال و

 مو لعدد صورطصم اد را حاف نيمو خل الان لمع
 0 د و يد احل ىلع صم

 ب وب ازبإو مارح او لالح ا عب /ق لا ّيسيد الو تاعاطلا وف



 ينيياجواذ تامزب قنصل نإ اء الصاو ترث وماسملا وكن
 " اهياختءاهركذلارماعلا ف دلؤتحم ا نيبو انينبب عقاولا فالخلا ن /

 نول وينال ةازتحماو دا طصملا ةعافش لوعن ني تي مل ناد
 انحال ارب هناي و انهلاو نام اى الص ايف ىماعملا تش ارماعاو ا
 ريو اف تالا لعاب تكرم

 لمن اوس ةعالل اوس الط موق ردع
 ٠١ لغالو روال يدق + اههزخ كاشالاووس بودل ا
 ] ليغ عطنم افانقر روصو ررَمن نإعالا نال
 أ لينا يضااكرصق: لانك لع نهادزام دين 1

 | ال جم انس ام كاي نم ابوس
 تاهررهد لد ولب اق عب الجر اوخاد و”لزعملا ملام! انارهاظلاد
 | كرب ناروبي اوقعاتشلا ون مز انلإف | و نينموم ا صرب ابلكا عباصم
 ةزلإو ةصصعم | ويت انااا ان نولن اقم الاضنا جلا جوملا
 | ةعاوشلاورك ايشادو وة عت اليمام نار مز
 ماعد مهرلنيريإَتلا و نيوبطال انو سقت كدا ىلاق ياك
 | لنا قولت رم 00 ماه ةدلنو
 - يلاقدلو تكلل ا رعافشسلا ون لخلادلا تأبالااهددجو اس ربك ع
 | اهلكإب ضمت تنال هله عن اوعي رار و ساضنا ميما اهو دلو والا شس سس نعيرسفن ىلا اد
 . نالظلامويلاةد ووو ف ةضملاقن ناوزداكلاوهح قلطااز اداطلان ا
 ْ "ار ٌرصملا او موضح عم بل طاب, الز علوش اونعزاشيالس تانطلا لون
 ا ' ةعائشلا لام زااوعيكذلا جوزضخلاف شيكو ةيلا مو د يف اى نعوبت



 ا الو يلا وتكبر لك بهاصل ةعاؤشلا وس امابزدو
 قوسافلان ا 0 او ىنتر نسل ركاب حاصو ىنعتسر نم الا

 امأو :هاصن/راعال انلاهو ناعالاةجتبئعترخ هوب عير ع

 "الاه اساس او تنسخ لصا تاوهل يغرم خ م اكسال د ان اعلا

 ل الدتسااهوزيند كلشالا ىوس بونذلاد ا كوت ثاعالاوو

 اثواب لوق ىلا ثاشاو دعافشل لاطإو صه 'دتسئلاطم /وع

 لالرتسالادجوو اشم نارك نو داهزيطدو ب كس سّسن ناو خد ال هيلا ْ

 مل ةلزتلا داون اكن دل ان ةربّتم تن اول رطل انرود ال غرشم ا لا
 بااذابحاصلاضدا وفخم كلان الو داهو كلا نب ترف نك

 السا | ةجر عاطف اوو اردو هّدهْيَخَحَْو برص نإءالاس المس يولع
 جيركو ا (سلالعن اكرانلو ةاصعلادولخبهوهلاطنا الع

 ثراعالا" اب درفت رزان“ أضيع احلا ث اوه بهل ارك و
 قضيت ل اءالاب شط مرلقو هركأنهالإ إ اخنل اق اكبلمل لحم

 ا وحو و نيتخلو هلوسرلا, بق رو للاب عازم بلا |
 ارا بلف بوصول وراسماو نماوت و حتت دابشلاب

 لفي الذ فاو دتدرصد ف تاسلا او بلح نم دياز ال ١

 طربا نكت دنيتمق واذا فب يرحالوازم دال مالا زعجدرخلاب
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 5 ول كلا لعيكحا رعود اىبنم ىازختس لاو بنر ال قس ال سس 1

 الرلانو راهن ددن ابرج و يرْلتل لح تتمالعؤ | ئئسالا ولالوسالا ٠
 ظ ملحم حاطط ع مئماعلا اإل عالم محاله .نلانو ٠

 2 ازتق 00 يك اها

 وفاهم دنع تردصال بيز يخلق دلإ تباع ظ لادوك وكلا ت زك ظنلتلاو تاي وذاولاو نعمل ءاقناو دبس ١



 ٌْ اقناع ةاعواهشا تلاد فيها لامفل كت ت تاور بح نهإر
 ”رعرأد لن ام دبرتاع وولداد رك سرنا جس
 ا كيرلا غوص امل قررصد نإمالان نار مَن كازك
 7 تامعالا نال لان ال هد امج نلوم بح ذدص و نيد ارسلان اوالاو مب
 هدر ن وكم صفسل او ةدربزل افوكالازه لغد حا هنهسحي سقم
 ثالي مالا لاكن اصمن ناصتينلابو اع ال'ل اكئداب د هدا لا
 ثا كسالاطتفرارقالاو يدل انإ ائىالا نصحت ''ال وقد نه
 ةسجصقش د مير ىرل ارممسد ليز اعالاو ل اكدر اجيال لعل
 ' اضينلاو ةدابزل حا مارقالاو او قدرصمل ان الي ف الز عالام د لاك

 رث اريطو ون قاساو نيالا ةرغ ةدرابر ديزل هد ارش وكموا

 د !ثوإعنازلهو عاملا صتنتراوحال همت امال بلعلاوف
 ىلاتيرر ا ”ءامسعم اء. ايزك اولعتجراّسعاب نككن امال ضن ةداب
 .ذاءرغرج او هم تاعمس رم تمانعنا الو
 ل نايا ارش

 مال نيو لعدد لصوت رجل دف نك الاميل ات اص نم
 رسما ناوهاطلا لك لعدن رصرب صرحا امم ناكن او اذهل و هزل أب

 ةناياوسن دباس يعلو ارانوكقو ذولا توتو اهتم

 ا فار اعتلا 0 قبرص غر اتعاب ل ت اتعاب
 1 00 ظظ2ظ20011001011 |
 / عقاب ا «تواعتبرب ناصقملاو ةدايرلازيعتال

 مالسإللع اا قانودو لك لعمس زمنا قبصتل يلم ءاحا
 تارت دهن يعرتلانه دعينا مل
 . يح دي انهههو تاولعتلاةدإب لسوق يذل تايالا ةدا

 ع
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 ا ناسالان 'نيرماي عم د توائتن تادبهتلا لإ ءابن شالا 1

 , ادهاجلا قيط لكس غةيلقشاو ةيلقحلاَهل دالاءرناتحلانعتااوا |

 ةوادغو ىلخلاهم طالتخالاو رجاكلاو مولا او لكال ل دلَعََن ةضايرلاو
 مزز عادات دال هلت امل 00 0

 لافضل ضنو ةدإ ى حاضت الا انه ناككالو هيرصاوورمأ
 ظ 0-1 !انلبس مشينا نيذاو صاح نيذلاو يلاعت هنا[
 تيا رمال نإ. للا اعوزدانصوحلا تحي كيال وامر اه ا

 لاعالا نابل ويلا لع ام او لمت ناسلل اب ىارقالاو بلقلاب |
 رجلاصلالاغالاب تدار ىف لاوشا الف ثاعال'ةَويَحهْو ءإخاد ١١
 يتلا زع لعن اعالاناوهو ثانيصتو يداعم ا ئاصقنو |
 -ةرقح نع“ اززحتن اكاذ الاعالات ال صّئشالو ريس الاضن

 !ىنالاث اان وكالة دهون كلن اوانايان تيم

 ..ر متنا نا ملزب ب وج نك سالو اب رح محأ العن اندههاملا
 ةزكعلا هزم ”زالازاف نإ باو 22

 نسلياملا جر اوحلاو تول ن اءال زيصحيرم نر تاعاطلان أ

 نا اولاق ناو ةعاوحلاو دنس السا نماعبتلاو |
 )م ثاد انرول ومال ير ل عاهلا نيإم الا ثني ابر اره دار نكلو
 رطل امبنال جراوجلاو خا زحل لَو اين موسع ١

 انا مز امضى ااد نام سال |
 لئلا با قرا رع يس ونسال دقو ةلاصلاَ ءلا بح روحا ١

 ىلا هينارما اع ناتسالاووع نإ الإ وم د !هنسعب ازعل مائلاو نينرحلا نع
 جالو اب داو احر نع عنى جب امك سد سا ا

 دجال و موصل اذ ,لوف يزن العلك قبس بيامالا حا
 ش
1 

 يسيح
7 



 أ فزاؤالاةدواب د بسك ت امال الع ناستنلاو ةديانزلا قالطاونيد
 كانا مولع يلت ذاع ىلاقت دوق هيمو ىوملا صيزلاوع اهسقن
1 1 
 ١ اا ندخل مدل سس ث اعلم
 |ناحد .ذاوه ن تيولطتلان ا ازاعال نعييلاغئلقلا تدم يععا

 ٠ كرون والسر وهو لع را كس وص ا الإ عض وتو يشل
 تكلكيد "وخلا مايّعلا حسن 0 20

 ١ تناف يصح الو -وصو ّئ

 5 و 0
 1 تاييسنالا رم بيس دب رن مايش كوطو كلا انه لان اذاك

 ًابعرعلا تيرماع ءالاروصنلاا زهد عب ل بوم ككل صاف
 أ ةروكوملا ةشالثلا تبيض لوصعط عرس و شل 'ناغذإ
 أ الاف نا اسضنلا تاسيكلأ نشيلحلا 0 ىن دشجويو
 ارقو قيم, ن اناا تلفن انك امتخاق يو د

 أنابيب ادا يطتا مت 1 5208 اهنا نكمل ذاب يتلا عقو ظ

 ارو ظنلا نرصو بابسالا غاب لكذ و ءايتخالاب نولي
 000 و وكد او ضاذعن ناو تاعالاب قيلكتلا' عت ساعالا ليو نام ا
 لصحن او [ّمبررقم والعود رعت ناكب اسالا قطن اسعبعيلصح
 انكاو باكل غال صاخلاد (قد ضن الايرذ العو زعم ناكاينو ب

 0 نون زارع دات يولد ياو ة عنا
 2 واعنرصن_يبسال ان ةيريساو اهياو جو لوو

 ' وطفل يس
 اف



1 
١ 
0 1 
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 قاصد سدة غاي دكا كغ 3
 يلام لم مالو ناسلل اب سارفالاهدحل بادر اول 0

 .يعاازع سافتالاو سزاكلا تامالع لحرو انكم 0 7
 روس دمحم اذكلاو بانكلال هذال نإ صاحلا ةؤرعم ا نببو تايننخالاب ١ ظ المال قم رشملاوع ىذلا نبال نبي قزلا طثدكا اع اه
 ئدررقملا ناوه و جيشا ضعد ضعد ا عالوشتسه فا زاتفتلا سذلا '
 - ىحبواىلا ىف 117 سايتخاب سنن ن اوه ىبدصنل ا ناوهد 1 نوةوتحل طع عر و /ر (رخل نع املعب املا طبر نع رابع 0

 ةؤعمن اكن اوغيرمقم نا .اتفلرغشابقلا اكو قود ١
 وكم ا م امم اءالا انس قرهالو ةورعم ابو ىددضسلاب ب وهسملا اص موكل !تالثلا < اوصل ار عي ز صاح ن اعريلع ضارتع ءالصاحو ١
 ءاعدااعا دورنا الار انإءا ناك. اسسالااو شاش لاونج ١

 ري ار ايحل نم زيلع انوع ب اقلام يم يد دصملا ن :/ خلشل ا ضع
 اسحب ينج تارع حشا درب تحلا ضيع ءاعداو
 ينك وكن زلت من لا عرخو رف سؤ اى ق دصلا ١
 ليصل نسوس وكلا ال /رمالا انه ع وصد تاس الا عنن لضخ 1
 تلاد مع وما الل مال برا ؛ لملئاقالو 04
 درسب تدزهالو هرادتخلو ناش لال حؤب وكلف دمك تالثلا ١
 ْ ىئاناتنتل ال اقواهمدعو بابسال عم ابجالا ةموكللاة رم انبيد . ْ
 دارتالاو عورنفحاوع مالسالاث هدير لس واي سال
 تارك توتا قرع رون اعذالاو ماكحا/ل وش ينعب ا

 7 اناا اجار يلب يطا + ان. نحو اذ نينمولا نما, رف ناك نمابحرخ اخينا لون كيلي ١
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 ظ ام دحو يفخاالو ه تايواني

 .ويازمبعراغت مدعاودإ ١ [طو لع ىوبس
 عمان رك ا ءالاال_ حالا نغاوض دها ل كش ال
 / الاو صاوبو هرعاوأ درج ءردحل ايف ىلا هللا يبرضيوه ثامالان ا

 رئالا] ونقبالا نيجالاذو دونالد ايقنالاو ضخم
 ش نموؤعم نار اهش الف اكح مد الاعع لهشال تاءالاك ىزلاو
 نون ىو لساو الس سلو سا تكل لإ قد اختلا تبغا
 لوغيلو وو تالطبررظا قفز حالل تبا يمل >اوهدحال تش !نأف

 ليز فانما بلعألا تلاقيلاعت لور ست ثان افكلاأ ب حاص
 ظ تاانل3 نامالا نو ب مالسالا تنمو حرص |نرلس اول وق نكد ونت

 ظ يالا ؤوصو ثاعالنو د دوب رشف بعل السالاناداملا
 ظ . .ةداهتملاريرك ظنلتلا ةلئثع نط ابلارايقن رع لاد اَسْنال انعم

 مهلا وةلساعدأ وقر نان نايالبإفق ضير

 ةيكراقو دو ةرلصل سَقنو سا لوسر اريخنا او هنناالارزاال ثارت نا

 السالان العلن دالسسيلا تحبطتس نا تبا حو ناضم موصتو
 (| تامالعو مالسالا تاو ناداملا انلىهلقلا قيدقملاالل اعالأومم

 ظ تايالااهز وردت! لعاورفو مول السلا وةرلصل ' ملك (ةاكلككد

 ظ ار ناومساالاولا النا: ءابغيلاق سا ورز
 أ ناوطقن ناو ناسا مايصوؤو ل لاو اّساو ةولصل (هاقأو نبا لويشم

 |اعا مس نوعبس و مصب نام المج اعرب الصرق كو سل
00 



 يلضولا بل رهغسلاة ةغالثلا نو نا ءالع حاصلا نسلإب دام او

 نيالا عي ول يدوم مجمل 1
 كيف دجددضالاو بلاخلا سبك و تاعددن( صولعازعضو ميول

 ايم يملا نو للاب فو ع نئوغعنةج د ف ل صدا نيو ضافلا ورمل ا

 ظ رص نيىلاصلاو ءاشوالاو نيلهاعلا,ازحلا نع |

 ليسا راس نما رخو حا ةدحاو قخا قطعت 0
 لأ نيم ىدل امص ل انني 0 ديقم نونو

 لمتادلو اوما ةدرقمرال قدس ا ىحملا ظ

5-9 

 10 الط اعت قو يرش ارلاافلللضْمالاو 1

 0 ؟قولا عرات نم 0 1

 اب ىذلاب لكشتلو ىبرس نانا عاش
 0 امل اوي 21

 جو ننال يف ماد اد : 0 ش
 : نال ”عارجلاو طل سلا زها يبوس قبطوس ةلحاو ىف ئيطن الع و هإوت ْ

 عوزدلافاوئلتخا ناو نيومج لعمان ناوضر عبرالا ندا يالا 1
 حل ٍ زدلاىف مرذالتضاو دياتحلوعا نيرلال وصاو كومنت ب اى 1!

 ننس وو يره تاوصلا'او معن ملون تلم هال وسر نععرلكد 1
 هلاض لاو لاوؤالا نمررع تش امو" ءناوصلا عرس كرب ان ودان م ا
 يدي ا نم نو عدن اصول |نع عولقن امنغسلاب |

 حاشا السا و قفا وكت ذ انن لوسرلال اق اك داره عرف 0 37

 0 اد مرجلاك ناعم منك عدس صراوق ]

  للغُو لوعناىواس تناوب ” مد هول هتوف



 أد ' 200

 ا ' قاد العابتع دبل مال ةعبا مز السلع د
 ظ يبي يوصل أح هلام 1 يل
 | توكل نيكد مه ناوين سان تؤدي تاتا

 ض نال ةيوسرلاو للا روهالإ رايه وطعن زسلاو اض مرج

 ًابعلاو ناسلاو ضورزلا رهو ةبورشلا ثنراحللاعيمتو لهو ثلرقلا
 1 ازكد مط مطعم ةنورخ ف رحام نا ندلا روما ند كك سلعو
 ظ | تالا طم اللا ئزسلا, م حسام كرم
 ينر مو نوب املا و ىباكلا بر رع ىنعا رون ةاجنص] ضئر كس
 | نقع شدا متت نزرع المعجل اس مننا

 ىلجمو نمر مدل خررثسلا غاحاولا ولم او دحإولا ثبرحلا بلط رو حس
 | اما , هملا هلوفا رع دعتلاو ساهخال اوملتو طبضرغا ةيبشلارها

 ظ نعيدداوصإ زيف نيعب الا جب ان و ثلاثلا بل نع مهرجنوإح يم
 للم برك ا ا انج لتس

 ظ اطيدو لوتعلاو وصالة شيا عئشو اهاوحاو اوف وجي

 ظ 00 اتش تالهشللاارلا ناو نس انلاع
 زضكالاو ,ل وف مو بسير ذم رات 0

 | ترشارلا ءاملكإ

 نوط لعو نانعورعدركلاباع/ .ىحاولجو ب و مس لضأنت دق
 ا عضال ضيع زج ضو ناقد نيم وللا تدم 1 الا

 ا . مفجر اق لو نافع مع 0

 تارا فرو بالا عك ضمت نعو نك ف
 ظ : دّيسرلو لّمملا ]تشب ائاو ساعت : 33

 ريماظلا 2 سليل وك ق ذل لا اعاطلا

 كتاو لونليضنتلا طلال غرين ٌمهاطل/لائعالا تناكن او



 في راتمالعات تاراسلودعيمرا تاس تانيا

 لوُت لونان عت هي 00

 لح دصعع باو رصف دل عاهجوا
0 

 نيوجأس انلاو نمالكباو هللا ءلعل كحخ ى حما بسن ملول عربا
 ةنالولإالضئرذقوارعهس يطب ةيضااههخحبس ثا
 مرح ٍةعالا نعي سوس ارإغن ضو ةعببو رز ايزل اح الو ل قعلا

 عدسار عا نمر لاف ل سك ىاعن هيلا !

 وهدرككو بو دننو مالخد بجي عاو ' ص عزعربلان تايلعا 1

 ميلا دا شلاو ثارحلا فذاك حاولا حام
 حِراَرلاَة ءالصكب ورمملاو اعيرضبم سوك اكرطلا نجت اثريي ملغ

 . ةدايزكو تارامعلا نه عوبس اهترغيوا نإصاغلا هب لب الص ص عك ورككاو

 نايك انماو قشر لخاشلاو ائاك 4 امم باو 0 ابو رئلاو

 كال طز نيكون ث ا ىلسل ضعنلو عانالاو لكلا نواس

 . خو فثعنعتزسال عم / عيهت الو حتا مرحالاو ا دللرخ يي

 ليو كل الض احبس لكو بوه يلعددن/ىلص داو اماو
 ني كنج ولو ادلة عيلع 0

 للم ئدلومت الو لع عزساف يش املقاغد._ نيزك د 0

 نسل لانعا ءيَج ريجانلا "طل ايلا تيه ذات عضاولا لوا نم عكر اهنال |

 لخير عاولح ةاولخو يحس ن اكول دبي يكد ا
 لت” ربيعو دبي ىلا هن ملالضر دنت نا ةرصمل ئشعا 1

 "رهط لار فس يمال بالا زعل نصور عبو زيوس كلا عيبلا زهاب نع 1 ١

 هلى علم خصو بلتل عا يعارحب نعل ,لوقدوهاتلا 0



0 

 قلم وح بهارمو أله

 لقي سنا مز 101
 لمار بوو يلو حلا وحتي قحش :,ييرجا احترت مب ١
 لم يرو لس لاش ىف اوهلتحا مل الها توعد

 او داسحالا شعبل نب رك هوز فالخلل ديما ع ديلا
 | مزلو نوال ذ ينو لان ىدبرايتخال هرلالا

 ظ هولا قرط نس نيلاضلا قلي )انادج أولا ةلزتعم اكون
 معز لن ورفاكال نو أفرع !بلاحلاو '( لاق ايلحل ضعت

 2 نسنلعولاو شالا نم بلاغلاب نوو دصْو هللاالا هلا ا نولو
  ٌْثو سخلإب سيدا

 ظ لسالاو ضربا ضف لاتخل عما مكرر انوغين اص ى لااا
 | نولي الو ولت تسال وكي الكر حالو حامل سالو يس ضيا
 ظ مصايا ميس امملا مرهم ايس اش م ] صخلا ل وص َّى كاهن انجبت

 ب لإ ةداحلا انمار لاس اش ثاكناو رن أقحلانانوكن اوه

1 0 
 من الل سنن ا ويشزن ولج اون اوجلاو طقم اههم

 ظ ا 0 د الارز نيرو قو
 ١ 000 ا اب سحاحم اع نوم ا سك ] ضعلا انهو
 ْن ناماو مالسا تاما نين االول تاو وقد

 ا رحاط نمار او اوبيزكتلاو كلا عوزذ دن لكذ و نانسحالاو

 "111 ثار الاه ن اسللاو ىلقلأ نم | ميدوص (قسإب حجت اكمنطاب و



 لئنلى تع الرمال دك قدهاهرع ت ؛اوماونلا نا
 لسكل#ج ناو و ,ل نيلماعلا املا مهر ذلك

 اننطيل واما ظو رن ل لاقت هنا نمت ولا لاهتلا ناسي
 [؟.ايتعراع < ناابذكق يمحو قلخاوق حلا نينا ايه

 ىلا دنا اكحاوس الا حل رتخجد رعب تس نرش ع اثالنشكم 1
 دوو لوهعلا لاجل. ارمام تورعو شكت فعاد يضف ظ

 01 عا ارض هولا قي امالو سضنو انسي

 اشادقو اربع فرغت نإينيف مالسل ياو ولصلالشقلا هلا
 70 د نيلمأجلا ارحل مالك لوجب كاد ى ل 'ىتيلصملا
 ا الط كلف رطجنلئاعلاءاعلإب ترطاا ىنود

 لماحلال املأ نالقزخا, ف نجلا :اصل ل اعالانضيلعيس اهون ل
 هيو هشاد ور دكسمو لكامو دسم و ءاكسو ةاكرح

 درتطّودو هبونو لمن لوو ةاقانع مدعو ,بداو ءّقاطاو دّيسادو

 تالساز ان حلسلاو باتكلل قفاوم ننكر ل وطنا لك يْعو ظ

 !نعبصصاع للع لان هنا فالماعا لمت تاكد تقي ]
 نزيل ماحلا عرالع عاوز دحلات اوف لبق لع كطو يمعتو ظ

 سن حلا ن ل كو نيل حلا: زال نكون الحلا
 لسن بلاطلالع نايف تالا بح ”اوبجرسوفنلاو قلس
 ُ الفرق نايطب زم واقد و أت قديغةسالا واوسنن

 نحيا جاوعام خاب مصرع مز الم مهرع سلحاجلا ءالحلا ا

 دو هاف مر لوا دلع اجي مولعلا 5

 لارج اود تلج ذا ني لس تليجشا 1
 نافزاوسازمم شعم لكك ف علقت الوارث ماس اف قدس م 7



 ١ وركن نازمحل الاذان الفالد نَمُف هَسَسْف اوماون ابا
 . ؟اسبلتيزع ناكث او حف نحل ريب د اهحالا ل وسال هتعها كن ع ةدلاس
 1 ل نينناز هود انرغاي الرتب ب تسال لالوم قلد
 0 مركو ذوهتق ديصن هيل حرطاو
 0 يلح موب أوس ىلام ل لبس ال سمان يب القد

 ٠ لود يرد ورلا مسارب الم قترنبو يدون ىلع ئماق
 زيت نمل بسال لاصولا لال سطع لاكلل بلآطلا نارلعا
 - يطال ييجش دوا إو كيسا ناوصدعزأسلاو
 ظ كسوة دورس انهو ف دندا اهومد وأ ٌموِب الو دعضب ال الصارخا
 | ناك ورحارتو فاول اب رعاه |باونا | رعنطو ايشسالا نإو اضنا
 قلاب نهض سال نا طحت يطع حرخال نا ةداحلى اخن د

 | ينعي لول اذ معبشملا دورس /م انهو دك ّيطعيو شال نس بابلا ن +ط
 ظ نيل ةلحلاة الا تايلر اطار دلعس»
 1 ىلإ كهل ب راوبان خب اي ةعز الب "علشان (لي نعاروو

 | يي ا ا
 | 4 اور ترركتاملا نود يرضايخنل طالما

 ظ 1 ف ناوردا دم يتسم ايلا نعم سونا هن
 |[ ينم ا كلوب ضو هاوس ديت طلب هاف للان
 ا نعال لام زالم ككردإ ف لاطلاق افالم
 ظ اان ضو يلو تاتو سا
 0 00 اال هج مالك و باوب ا ند

 | لمخلا درا او بيل ازعا ا 1

 ا. طاطا موت كك زاد دنا أ كيحا لع
 مج

0 
 ١ ا

١, 
| 1 

 ا
, 8 

 ا )" ل



 يه ريداابو ناكاسم ا ظ ١

 ريح كسل !ثادئععاذالس أخلا رن نبب 2 نيدو

 ماكحالٌءلث اعمو دقدندو نيْع ]طش إلا حن شل باو او'ضئراهدحو
 يجر طن ةريوماببب ا بوبالا نوجوعدارتعللا ن | تفك اهنيرنا
 مَع اانعيو ظل( عماف هاوس دوحولاو سشومالن ب كسا سشساؤش يالا
 كوقراسدداهسخب ةربوم انلالشنا لوينم بع نم داسف رج

 لهما وق َناتمو اذ هند اابرغدوأ ٌةوُب لب ون ا ان نيله اح ضعت
 طر و غلحو نالا ارثن انالن إب نيلي املا ةلقإاو خلسلا

 ال لل نازتنلاورقعلاب تبنت رقعبن لاق نئهوّدق ةقدان زلال ناطشلا

 ئنتال زئاطل اف كرك ن اهلا ذاو كبل اوىلاتي هيلا الا دوحولإو سوم

 نب 'نعالا ل طالع الاول اد انتعاو ضن ال قيصعم او

 4 رم ة معن تحا اف 2 ءابحاو مشاءاماوا نا نافع اماواضاف نابع كبرظو لحلا لص ككت شكرت ناد

 ناساإب ءكاامو نيئراحلا هللا 1
 يش دوجولاوف ما تاداعسال جدل لام ولج ان

 راو اون يبون ميما
 عي 6-2 ل تاج تسل
 باسات ك١ الاو ل وقال

 يي جديع واب يح 3 اخ للطإب او 1

 :لعلا ل اطماز نعجلاب فازتعالاو :لكسملاو لا قيطن ل
 تافصيرسا ناصتنلا تا هد تفرتعا الكد ملحلاب كداربج ! تهرتعااذ و ةوعلاب دعا جلاب نوهت اذ الئال ل بسلا برق وهن
 .نفا قتلا ٌيمالسالا مجسم اد يللا عر زح وس لكما

 . انهن عال دوغلو نرحزع نهاد سجل الاهدّوشإمالا

4 



 00 ىكامايزق د كارلا انصدإملاو قييدوجماوع الاغا رلاتو هلو
 . ىفوتو عن نناذأ ضن لاوس ابن اجيوضن يدير يرّرعا لاوس ى ام

 | ةعاطلاسنن قلخوم زف د ةعاطلل ”:ر الل ئءلتلاقلخّضوت ِْ
 - ياسا ايش الاقلخ تأدللا داع تحاور اح غقللةراقلا
 ] اسبسنيزءاحل العلا ير الم تنم اك 52ثر اوبال ثنا و او ابعرملا
 ظ باسالوك اً ضونلل عادم الم ؤنصملا لا قنوتلاب ابساا نم
 ١ يني يدوب ابساىلا داشبر "كتوم ناشف زوع نونا

 ظ مرا يخل رشر اخ نيلماحلا مراحل "معز
 ظ ْ لسكلاو ولأ ابليعابلتا د[ سلسل بورن ان 3

 ساخنا ةرصا و سئنل اى انلكانلاهو )
 لقرب م رول تن سوفئولع ان اجل م يف انوع ملا لاس

 ١ ريااعتضوم نع لاب اولا نإ اهو وسلا عن اما سفنلان ا
 دمعات امك د :اهلاو برمات امض لالبل نال ىارعا العإ ادع إىبو م هللا

 انقر رااح ن اله نق لح اهلك ابرج نيرمكاأب اهدابحن اكركأ :لحالو

 كو ةءامالاب تمسركذ لجالو يآ الاححالا سدو ضيم ال اهضالا نم
 | ل داون نو ؤ دعا زب همااذ فاطلالا:ء اش الا كدت
 نبذ داديواو نإ لإ ذل ةزمتضت نام بطير تاقلت

 0 هزات كن 1و سسحلا ل خشلا جيف نيك سا يتلو 9

 0 ورطخبلا و دسدلاد وو شيما تاخالانمأام 57
 - اهضح جريف اجر طالح وحي بط للاسلاو يفك زعو ردكادرجتلا
 ا : بعرنو ٌةدايملاوبش متابحلا سرلع ت ابجأل اهضحل جورطببل يعن و

 0 - لجالو ثانيا ضلع مولد ةئسلاراعالا نكد رول صلال اواو
 - دونلاعوت ةرههإ إف دان ناك ةماولل ا. قتيلا وزهر سننإ امس 2



 لامة رعاشع نمونامل خال ب ايام علا قل نعرلظلا تلا 7

 ةهرحملا نوع تاصحار او صالخالا :مّتشومو زوما ليت هلالحت حلا

 تيدا لرب اسد لست طاطم 8
 , دادرتنةسلاوباتكا امر جءاطلاةش ايرلاتاعابنالا ل يف
 اينماو تشل ب ومدرب قيما لوجو سنن ومش اهرب عملا
 اجت حارو ّندسلاو باتكلا دعاس انهوم ماد اف ةلوّسملا ةركاو
 تش هلل إ١ نؤوم تدار و بلق ناطاو وشحن كو دن اعف لا

 لّرتو خد ا و بانكلل هعابسا مو ناو َةِئئاطم ا ةترللا هله
 صلو ناريتع' وّوش ابرلرإونالا نعمل حاله ضن او سفن ةرهاجي
 الو ازم ا سبه دنع الإّعنرن د نامصرشفساتانوغر نه

 اهعهول اميل "لن اطشسس دين اطو سعت نيطت و نإ بدال قرن د دنع ا

 ,ددابز امعلاو ىربالا كالببلا لإترف تاسلا ب اكتر او تاعاطلا كري نم
 ةثربزلاو صحا طفت نس اباحة ىلا ريضنل / نفي لاعت
 سلا خلا ىلإ وس ةنملاو بانك عانس اوه و قييقحيل يقيرط عتب ناك

 3 الان عيل دحناو دعانا نورلعةمضارلا يخل ظ

 الماك مح اروح ادله ومواد ناكل الضلا للشساىف
 نينا يطوع وبس راتسلا يزعإلولسلامركعشا

 سارا و بط وع مث الثلا تاسالا, زمن امو رباك رسعمل اميداهعو |
 بيسلاوا يلا ةرثكةماوللارسعملا تناك امو دساوللإ مل سابو ١ ٠
 اتي وين ا ئه ناك فبل ب ويعن اب لعاو ىضصملا لاق
 الاد عيونو نتبا بيلا علونا نم حين صلخاركةمطلخد غش
 .ل ركو ةءاعسلاولا ناصوملاتيوعام اءارانعزسكلاو نجل ابل
 دنعدللاونع نال حسن صضعت مب دضد غاحاو سفنلإ و انلكائلاحو



 55 غرر سعد و للسلغل لعب ديوشلا نوككن اروي و لالا ب ءر | نه
 نا نكي ككل اح ادارف انه دف درف لكدد صلت ا رضنل ان ال :نل خم ا
 ٠ لسحر ناس لهو ىلا بسلا, و ةدسجإ > ىلا بشل ب دعاوزمذ نوك

 | ىو داع الل لخ للعلا لع تبر !انتلعن ل "3 وثاد نيبررملا تا ناونالا

 ٠ نعت دبل اما نيود ضارمالاانصورلحلا نحبزرلاو ملال قاطمو
 صالخالف ءناسمنلا ضامالا ماو ضجنلان و ه امم رطجنلا صالخ
 ْ يوتا وعدل وبات, ا ثيحن وبل |شضارما سرلخعا اب ال ابنهرحال
 ظ توباوبلا نسي اطئل/ حو ءاظخ مد دا الك يولع سيلا نع
 ١ ءانو نص الا بلطو نجلل ساب انا ٠ وأن وعاللالاسئف ملأ وو

 نمالخلا ةمصيلانل نب تاقدائوعالا ابني ليزن ىلع نيحمال ذر سفنلا
 ”هزز نتصل اذ ةارشنلات لود اورحا عوب الث الاو بويحلا معي ور نع

 . قماح اذافإبرلا تيت !اهب تبلت و : ك اصلا ارعالل تهجورو رابكلا
 559 دركِيحاباعسشال_يجلإ كيل امنن ابلاعاملخأو هنم
 امو | ايرلا نع + مقرا لا ادب ال تك طخزع فراخ لَس

 ظ | ىصس نعد 0

 الحالا رغد خا نجل واع يا

 ا مع نتاج هول دهرا قبس لع سولت ابن دركدترم

 ٠ الف مم دوش اذه ازعموا نكايلاق هنل قلْجلعالا 100
 ا ير لول الا :يلكل ابريل ننصالغل ْ الو نيدو تسلا بب نولي

 ظ 0 د | عم نزاع ةموالمو ماعطل يلقت وو سيرا

 اقلسلا عجل !ناوُصر ةياوصلا
 ش5 نالازولاعاو ءركأ اى ولا لتسلاو مايقلاب مانملا

 ' 0 1 لافتشالاونيناليكذلام اللا نم

 م 2



 اق تس ناكدالا رجس اسال نع لذ اذان لابو ناهس تروق
 جي جحال رع رسم لكئيذح كرد الو اننل |ماتمولاصالخالا مام

 رعضو :مرق لواانصو رفيع كك تحد لين الواب
 نيرو ,كواس زمنا اكتم مرتب طبخ نيبرم ا فبط لكاس

 لع نفف شإعالا ةديشحلا دوه لع بلخ يسكو سنن كرست

 5014 ةعيشلاب كيمضن ملاذا َةدْنزلا نم

 لطب سءعروب اهيا ين د ذا الست هاب وسع دهاشن صاح
 - ا طارد عيت بخاتم أودوهرسْعنلا رابج
 " ؟[حسلا لاثتالو ساوزلانعاو |درغو سلم او اا امطلا

 دجيرل ةاجم بهادص تاب و يك هولا ةاكدل ةلدابترساممالا
 نط هو يلعورلا ةلج ىزحم انا عيوب 'ل إد ةشس ةقيرطلا عاود نع

 مى ذل أبَس نعدل شكو ا ٌةغيرطلا ناهد نعوم, لع فب نإ ظ

 لوو هس ادبو لوك نمزعوباداتس الا! اند طلغي ف ىو ةصلاحلا

 د مسلح ساب فدل نكت 1

 نارا درتكا اوى صالا رجا نمانحج كك ريلعهيباوص هسا 0

 الا ةداعسلا هلا دقن ركررذ ابرار تيغضد أب يقشت نعرمال لئادار سضنلا
 اثزكو مرج مالفاذع ترهاحت اد دلل ملويق ىكرش هقدر اوهو

 ش رشم رابح رف درك كلا حرلا نمؤلوملا_عن امو 2

 1 ْ نعالضف واهلا راّصلا نمزنكالا ذا رإفمر و نئل اببورع ناشبن ,يانتعاو

 تارابعلا نمر مام عداب ةلاسلاود نعوصرل اب نولثبع 975

 كاخ ةدادعو لينخ ونظام ضوهأ هوس وزنا تدض يق زل ٌ
 تناك ن جزك ناد ائنحالو قيؤو :بلج بي اوهو تاوبرتسو هابل ضاحلا
 عر رمد نعنلا راكع زود نا لس ابرق لوفيلاو لاععالا شك هت ١



 ا 35 وأو اداسفالا لارعالا كت هريس الل هحالص نشكر عا ءداسف ناك

 ١ لجامو ثقد امابت اذاو سمنلا بياعة زرعمالو اريد تناكئ ماما

 ْ .. اهدايجولاا لع لجارمال الثشعو يان ساب ارييعتسم ضم ايف عال

 8 3 | يضم ا تاغصل ان اهربتساو ٌةحْرلا اب اغصّلو او

 | يف كسَعو بإب نهال اوك دل مز اللص ا .انواهوذم ندا يرضي طول بدت سفن اصل رههزخي

 ا نصا حؤوسولسلا مالا نايس ع او هعيش !ييكخاواين
 | نامل لاو ةهدذلأ  اسوال نزلا ناسالكق جي مالنا
 انك: اى ارم اخر عاسات وسا وب رونلا عاقولعالوا حاطالا ميلا

 0 وم مانا امتد ياو ملحطلاو مقل ليت نم

 ١ لي ذزلاولعتامتساالر هوت ليعي نيطا مغ
 ' لبق اذ قبس يذلا لوضفلا ىتيدالام كرف ىضنلا ضئوفعي
 | سف ملطف جال رص ار صخم اليو هشبل يلع جبازلا وسر ع
 ١١ قنصلا]|ّقانيدو سبالا واعد باو نلاوع اري اخولاسو اي افولامنع
 َ 3 مد للاسزكى بز عي ةلكا بلحن احسان

 ' طيف داسح "اماه لت رلى و سيف هللاب ورم
 . ةواطلا لاوحا ويه عولطبولاغت هدانا سولار سوس ملودةبقلمل
 ع وه سن تلذ لاوحال يف هالوماصارمربعلا ناك اذاو ةنيطابلاو

 ' رعاك لن اد اتناورشنلا لماذتل باسر !ةّصاران تفاخ

 اه ا فل هود نيياصلا ضضج لأ : اي .هينادرج ىفلصملا
 | انوفاطت اعاطلاو جر يرياجرلا يدارضملا 9 اد هجاوجي دصع

 سف ل وق قداقنمل قرط ىلا دوت 4 ةبئاللاو ىصامل ا وعل دجبي

 ماا امد انطق نضيع اهات تناكانىئيد نلعد
 ريس



ل اوعبجو عبو همصسو ىلا هنا
 يفاشدللا بقل نا نو

 9 ماين لوق نطابلا وره دواشلاز اعبي ون لييلع مارق الاريس اعف

ولان إي نود ضر عنبلل نيش ف ناسحالان م
 الات تاماغبرحإوم 

 1 مديل دهؤرشاو ةرعاشلأو فال مذئالثلا

 لازال ظ عا ضرب را لهو ان بقل زخاا

 يقتنع لطم اول هو هو دمج ن اش الازون قوسطت نع '

 لد ل قلا سو ةاوغلا يك اهلعاو يبول نما لور ظ
 رمال طلابنا دبل عام رنا لع ءاكان

 مقا اسس نال ن رك ددالا لمن ف اراصا ساب وطن وابل برت مرو واب

 ”/اطضأارما تاكناو نؤخاو لطملا يو ايوطحارستب و سفنلا

 ضو ثحبلا س:م اينولالاوعد إو ركقتل ابر صتخ كم نكاد ايتخا ال
 يلاغسا ةعاجرغ مم عبي ضم و داّراخاو دوخبجو للصلاو قوم او

 اهفرككتلاو فاطل الادئتك مل نا تاغلاخكل نمرإحا نجا و صاع و ظ

 ظ دددإب ذايعلاو كاصوماجاوعج عدو يف يلع ريبامو نم قب ظ

 ثزحب ابس اىطاعتس الجر ال منك يلع هدد( صوبلارمارّولو دكت يول

 نب .زح نافثزككل د لعلم ابك ل عوصب اوك عس إل صدل لاق ]

 -5 طبزعسلا نخوصم اهيل عع ليزي كو ىلا لو مك هففالطو
 انازاوهس دوو ,و الطب لقبا سكت الاف نكا بلل رلوثو

 را 3 واش اخ نكون لهوا دو الجاي رونق قلما ظ

 نماولاءالىسطنلا ناالا دّيوو ناو وصلا ن ثول ايوب تا داسلا وتل اذل امن اكن اول يجتسملاو فوزا: يضدانرلع ن زحل حرك اعنا

 - رضيالامدا زيخالابن تاقدالال كب اوح و ِيِضَت رعّسدان اعسانم
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 1 ارا نهم يطب وول ذا تاقدللا بلاغبو سيم مل لج
 ٠ تزملإىلا دجاحإلف نس فرعا غاو فوتو نيل:
 ا 0 وهو هدب ركنا مودا يشو يلحلا بلاطم ان عب اح نال

 ظ 1 | فو هزطن م ةملكأ 1 ماوعد + لاو امو و غرم ا ةفطنلا
 | هوس اًشاوابمإظللاوايكاروع + هركك تر طول ىلا تءزحلا نع ظ

 | لامس لقيف ناكنم .نوارخي اول عس صاف ع ةاجل ئجرت

 مخ 'نيرباعلا جابو دندن يظر يل خلال اقر بلان مدح
 ١ 3 الابر اما ضن هلك عن عت يلا اصخلارباس ةلزنعربللا
 ' ةملا هيا سداح ا سلأو حرمتو

 ا جاتا اف لفلو سيرك ف الئهحت ولا تجادل
 / 0 مهالخو رص ل درا نت اوبرا كرس يحاشرلا نم

 ' ١ هرزؤو دلوبب عبرت حاشا نمزج اللا نخماو قسكى ف جاتك بح

 :ىل .

 اىبل لف دوست كيما نونو عضاومل ضرب نالغاوىهشا ٠
 | ا والاحالو امم نسا ااا ونيل ثوار

 1 2 ٠ :اهرحرامالع ندو د ىودما سلكي نال

 قود ةظاولار لع مغفلاو د او نامت ارظاو غل قلتو ةلرنم او

 0 1 راهششداوسلاب لالير زوناربعت ااميكإ النو سذودارجاشت د 8

 2 مع اجارفرد طلبا ذابا ان لاف ىلع هللاؤص ةزنا لوس ىنا

 ظ 0 نبك ملا

 ملط هال اط وتدل يلا نايواحو ضر الىلعوهسع
0 : 100 

 0 1 يل لكل قبو ع 3

 ل ا ار رعت اقع



 اقسم تاي اكسو ل ذو ريعللاع ١
 لاذ و رول ا ولع ... لل نع هلا تدخر يعي
 ا هج ورب احر ةدانعلا نور ىهلا

 كارصالخالاو واق دصلاو لاو احلا نثدشمو دي امربعلا بس ظ

 ثويطع ءادوعو ١ ىتحر احلا تدصْلحت ال اذه و سمن

 لاجالانيرجت الريفشلل لوت تانى نملك 0 ٍْ
 نانمو .بحاصولعلابو ىرزذلمقن ملاذا !نال اباوضوةسل 1-2

 سلا «ةملخاف تامل ابل ذل لولب يقيل لك ظ

 . دنا ىلا تاج واصبح ابداعاتي ضنل لاوس ا ونه اذ اذا ءاودلاا ف ظ

 !ةلدلافَراجلانو ت قل ىذلا اببحي لانو يلا
 قد وطرلا ريس اطم ال انت بول اعالال وّسلاو ةداعسلا_ دكا

 ميسا تم ابل 'نمصلخاحو َةّدَو زخالاو

 ازصخال انهو د كف قلو !شؤلاووبغ نسوا

 ا وراك ن ببدل قب طلاس نم |

 نايزملااماق داو غلحو هنن اعد تاراباالات اهامحالعان :الدنع'
 صالخو سيروم ت سراب تابت ايا ياسل ازيرا :

 . عكذلا صدناو محلا ولل نم قولا ركزت ركمأن ١ او يجهلا نصراسالا ْ

 هد اع ضع جس ازاعالابلزخو هدابج رمح قل صلازاعاال وو ٠
 مترا رب لكلاب هللا كرف و.تداءاد تاتش فج ظ

 موسوع نع مإ انشلو هابل نوؤرعدالعز اف نبي ولا فالئذوخلا
 ا حولا دس و حرم دش لجلي ينوب لب نو ملوث ّْ

 ينو يلا ظبو رإ يوحد معل دست الازوو امو الّيعبو اعيش |

 ضو ا [ساعو لمان نا بخ يلع بجاولار كسلا |

0 



 إ1إ1001
 قر نيبو“ 1 لذ ىوسررجللام مسأ وذ ١ دسفنن لأ _اعاو

 | تن اكو دورلا ناورف كفويمداو ع اباوذرتحب نانوعييسس
 للزَسأ نع وقد تاو رلَش حو اذ نو صقجم/ اد ةيوزحاو ا

 | ا در راعداق وعل 5 السيلا نوهاقام نيكس
 اويل ءاهيطمطالوروطأل اسر ىف مب 3

 ظ ادلوز و بولا العال باول لكم ار عال نور رتمبال و 1هلصلإاع ظ
 ا لعل ذا« رين يطحإب ار طعن: يعم يذلا زحلا نافع ازجلا و

 ١ ساسك ميز طفت ندم لان لبو نقيل هير خب احد هن وهو
 ْ تالا اشار صيد حلا لاس ورح اع مل قا, ل ضف عل عننا

 أ  يرلا ءارعا ةراخو ارغرصد ناؤسنب ةزئلإب عيه اًعادنلا ندلز اربعلا ظ

 | راقت ابةيعننإرؤضسإو الاء اضينف و ءاشلاوىشنل
 1 , 1١ لاول لس ووكر |داعجو نيشوم اون اوخا
 ا ١١ ليت او مين اهزيزمتساو رشد وو شفي ان” للا و

 َ | ررشبر وص رسو رس بل نوكيا تحس دصلا :مالس
 ظ اياعل وك ٠ ار اخيو َمَتاجدوداسصجوهاونناى دنع
 ظ ب اد اوشن !نورع نإ بج تركو شغلا
 0 اعلاو نزلا عهاو نيل سم ان نإ رمح ملا و سيعلا ءافمحازع

 مآسي !ا/اطعل نجي اد للاعب او نة دا ارسخ او و وعملا هرضو
 كك عا تا را كولا وذ فون ل ناذ بو خاوا حالضلااكلبويند
 | سلم وحار فسخ اداو ابو عال :طبغوزو ابل
 1 بارو ملوق السلا رضع
 اليو دقو تاخد 7 ا مايعسام
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 1ضخنوهورّركاورسفلو شخلاوربكلا نمر ابرط_دصلا :ءالسب 1

 ةالصل' ىلع لاث اهدوجو ةدعو ىرصلأ ٌءءالس فملو يعش سا الب ”دكناثملاو قحاب اوم وريح ا سوهو ءو اهحلا نمو ل
 توطلاو ل ذاونل ارب اس و مايعلاو دارجلاو مايصلا:دامعع ثيرحيا - مش رب "صح داير عا ارو لعد ىنلتال ىرصلا ”هالس مالسلاو

 لسخ او شخلاو ىطملاو لاو ربآلان م دصّرو اه وع اويل ان ىنعت مددلا ةمالس يلع علوه ونلركذ نم ملوث نزلا لوطنول

 لكدو زلووبلان ع ولاامأ بالاس م[سال ةسابرلا عد
 لم و ل دف قلغاا نس اربح اص تايلغاو ف اطنملا عد ١

 3مل ئالوْنساَجلا اجب بها راكب لاسعنلا تاذا لدول ارك ام ظ ظ

 شارل مربتسا ن مالا سوم دموع و تبصلا راش اوهن ىلا داو :

 ْى ,اصالاب ىلا س امل سن ناويلا هه نمالإ يلا نه ؛ ساح مو لعيد الصدد! لويسر لاق ونعمه يضر سل اك د
 ودسالو سررَسن الو ل زدت دنعدلل يه لعل اق و هاش دو ديس د 0

 نبال الز اوصو كض صودن أ ئالو هابللو نسوان رلا بحنم ١ لجبل سد لعرصا يال هلو نيت ةفاعلاوذاضلو .
١ 

 توسل سس الجيربلاوبب اصيح وس اس اوروكينعهلل يدر د وحسم
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 1 ةسايراال حرص وا جرد عبو تابرهالا لكت ىلع ثعبي اربزكلا انه ظ
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 اح روح تل +
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 اس

 وصتشومر اص

 ||[ كوكو ,امسل ااعهاو ت وثرعت بابشلا تاملخ ب ولقلاد رجإبللا جرس

 ١ ات هنا تاو كرش بلا هشرسيلا نال ويب لك لع هللا صدا لوس 0

 لبجزرا ناعباداور وسل خر هلع هللائشرر عين ١ ير لرطالاز هدا

 || تعمر اه كلبي | اهولاقف و لعرب (ىلص هللا ل 9 ر قد لعل

 ولا وفرسلاو محا ادا دقت اانا لينغا
 ظ بح جالعن اببو ان خلال اق راش عزك نم تاون د ىربلا م

 لك ذ وول ولقد ايمصاو ديف ةدابزلابلطو هانا بحيؤلت !نعيا عا الا
 ظ 1 هال بجوعاركذ كيل دإ صودا ل وسر دش ار وإيرل ك طضع

00 1 

 0! كثاعرشنا امل علاورجلا نثبكر دجالعو رتل
 | اكاصلاءاضابل ير وللا وزحاف لس و اذص نا بولقل اللو هدوبصتتم
 اوم ١ لاسم ريرسم لاو بيزعملا ىلا ق شما نم طعالإ ف سكك رسول ل
 1/7 "دقو ءاحلاو هذ نجركم سر ككاح عنود دلاوجسلالو دجاسلا
 ”0/ا/ طاب جول لوز ئالدل هَ ةَدشحال ع و لاك رفاوت ام

 ش مش هن [ونطاو سانلا نجح هشيم هد الالحإ لرش امش بلس نعم فرط

 ووو هيلخ ايثيرسلف جرخ ماهاخم دصزلاب فرح يرعب دو لوخ
 رس :الاقو هوبرصو بايثلا لحما مل ههدخاف ئوف عيت قيرطل او
 |[ انلارولة ف ةبرحالو لعق ريعلل نوكمأل ثاداملا يتبل يب شاءو بف
 ْ يقلب ىوهنلل بابسايلاقن الجن زكاش الصاعد
 || ل هزت ازاهو دعزلاب بر ملل سانا ىدداوف اف جعل رابط
 | ولا موق هلم ةرْوتعم ا اصلا دادعإ | عجن دمر حو رمق

 *+ناكثاولاولا ثا كشالو ةالولاّدالو تالول اند املازجو ذل ىولبل اب
 | | لايف ايجاص العار وبطل ع ربي وحب هال ىف رف هللا نم

 ا
ْ 

1 

 ا 00

 8 ع 0 ١ ا 32



 تناوب نال اشدو اير 0 جاكلبملا ت َت تسيل ناك "خود 1 5

 اوال زيلع صن ا ىو نيران تاملاو ل دلابحاصا 2

 قتامولاكوب'لاقو هكداعد لا اضم هرضاج احدقانا 0
 هل لّصولفمو ريملإو كسلا اتلىوبا نم ]ول داع هزل ا يصر 1

 ءاوقنامرحلا ل امل لس اغام دل لقول ل ذلأب اّسكأ لاقل كير حام :

 رد عيطلا راك حانون ةدوجماودنت هفحاليق دك
 لهرلا صولا شب نييفاو يل ى هك خت الدوال ملع " 31

 للا رضي سبرق 3 نسا الو لعدد لص رنه ثب نمل 39 وو د اط تبل انعم | 5 ظ

 ريجل زنا نقر رعب كل او ىاثلا نمررجد رولا نبي قس انلا مسير 01

 هد يىلا بعإ سس لهل حلو سانلا ضايق لل سصريجب سائلا ورم ا

 1 لبك د راع ,

 لزوم ١ نك سما تبغ تمصلإب ير اوع نيرا تراس كسا ١

 لشبولو شديت ىكدتتا انام: "اسس مج ال
 لصاؤ ورم 0 ماوايكؤرتو رايت 3

 مث ال بلاص اضعالاث ىلقلا 1

 لاقت ب 0 2 نو شعل :ييظخن لاطغ ظ

 تو ,درإعافز يلق َركحتيصلاز اكو اجن تصوتمالسْلاو ةولصلاريراع ٠
 كئاكدلا دبعا ذاحمإب لاقينصو !هنإ وس, لاقل بجيب ل اهه نا 0

 اذه نضر لاماوهد اع كلاس تشم ناو نول نم لسن عو هانا
 ىعالاولا ال ىذلاربدا اد دووم نب 'ى ل اسسلو ا ةدسب ساس او ملك 1
 ناسللات افا نيبىلوالا بف مقالا ناسل نم عل وطولا جوحأ ىْش صاه

 السان رسحسمالسلاو واصلا رلخب_ افىئجبال اد مالكلا نيرشسعلا ١
 1 ' 2 14 1 هيالامرك ملا ّ

 ةرصدنطبوع دعوت مالعرهشتسارش القد هينعيالامرك ل هرملا .



 ١ نول رادع انلقو درجو نع بازتلازث | ىف عيوجملا صتسط ورم
 ١ رزوبالامفركيت ناكرإحل كن راهو ملسو لع صيج ل اقف

 | ,.لالطضاوتت ناو دارك ةريافالاه _اركو هو ملكلا ل وضف: اغلا أ ووتحأللا تا اهلازسالا يف نارعاو عض الاي
 | رت فاه سالالعيظ م هسا دمج فطم لاق بلكلاالعيزخا
 ريال مالكا ضف و ءزحاسمللا بظل كرحا ل وبل شم دنع هددكذت الذ
 را ايو ءاسلالاوحن كك [ يماحملاو لطاملاو ضخما ل اثنا فلا

 ١ و ةولصلارلعلات نإ داحلاوهو ؛لللا ةجنارلا قالا قاشملا تاماسو
 ازيلال هازال طف مالساو ةولصاديلعراق دموضحلا دسم ع0 نزال ة خا رطب اشدبدإ هللا خلط هوا لما كلن نيمالسلا أ
 3 : ائلكتس مالكلإف قدشتلا تداساا ةفالا م

2 

 يقع

 : ١ نا

 ْ | ا :
 | بسلا وباسل ةئالا لكتلا نمو أرب ىتما ءأيمناو انا مالسلاو ةالصلا

 ذالا رد اكد إر اراما نحلل :ئاشلازت الا ناسللا# هان و شمنلاد 1

 ١ سس مرّملا الا حازملاة رش اهلا قذالا نيموم لبا شسل وادخل ”حس انا
 (لاا شاش تاشلاقؤالا ؛ازيزسالاو رئسلا رع دا ةفالا هلع 3

 ١١ ايماخل قذالابسزكلا رع تجازلا قذالا بزاكلا دعولا نعل اثلاةفالا 9 ١
 أ ةفالاو دطكهركام نشا هو ةوههعلا دع ذاسلا قفالا قميخلا شخ
 أ ةفالاطزملا عرملا تشات قطالا نين اسلاك د مالك د عب اسلا
 واساربفاييسال ءالعلا ىرخ ناطخلاّوداق دنع للطحلاو شلح زعس انا
 ْر ايو ن اذنص نكن عربا ول لاوس تشعل قالا د اؤصو ياخ هللإب

 |" تيصلإلع ردع ل بويع حدا نع مليح ,ل وترتب انصر عام
 ١١ طرف ثراصو دشحدل حلاك يلع تنم ناسللا"نإيأغ م ةءالسلاو
 راسل ةتلضلا تابوا روع ىذلا بحاولإول ل صوتسالاب نع

 7 ق

 1 ١

 ظ 1 3
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 زعل و دقو بجلو وز بالا بجلولا از صوتالايؤمو اإل
 لوحرسولحر خاميس مالسلاو ةولصلا لعب رزعب<ب_.و فاعلا سائلازع

 تبرم سادل قدر ناناونزسول نانا دم سيي سايل ا

 جرف من اساجب كش دازاهاون سل ظ

 الملعركماو ككتحم من زاااق كارف دلل نلعج/ اد درزعوسم

 تلف ةماحلاراع ددّص ةارعاب لماع هركتتاه د

 لاصخوب سالو جر سدا .اكلايلج عزئاار
 اواو رمل تيا نوط صاخأ ل الامن لاببالا ثراصايب و
 تا امة فرخه ديت ولد سانلإ لولا ةطلاخاضءال افو

 5 ف ةالانإ]ةاعلك | ظد ىذزلا نإ ) صا او اجرعشالاى لان هلل
 ناسللا < (ؤانجركو امرملقتلاالا اضن اب) نكولا ذ او ساكموع نانم او

 قش 7 اكترن كام اج االىبّوعو اسد ةداوشسلل سيف فاجوبف
 لو الب بوبر منو :طلاخلا نباوحاباك س انل ارضع
 بال مرجع وضد طقن ةدافتسالا نلت طف ةداذالا نثر

 الضو سمالخ زول كولن نإ ن/رس انلانعلزتعان ل وسنيو ٌيعيسلا
 امه حو ربك كن ناو سانل إثم نجصالخالو منعت ش نرسائلا 1

 0 كد ىاصنالانيجن نامس الا ظداؤاو ناهومرم

 لكنال ساثكا نماد راو ةروصلا و اكن او دست نعووركما نه
 يلب ابكر يكعد او اقساط قولو ندا مر لغد ام
 الو (من ع نم ةاءاذ نعل زتعاو اف كدايوسسس و

 لمي سلو مأوقز اح ماع هد ىف ثلا ن مام ووخش وت عام

 ثاَتْفا نذالاو نين ممساو نيدلاعدجاوخيكق ع قشاو د

 لختشش ماسح ا وي لا ١ يو هام ل لخرلا لع

 هه



 ايه اوبس ديوايسددسوصولا ”نق (ماوهد دوصّملانح

 ا !نمتناكاذام هل راورال يبل مهشلا ن ناوعت ن اونا
 ١ ناكرالتعدل /ةلرملا تناك ذلو رم ! اوم الف عمار اال فرم
 0 وي ىلا سي ا او قيرطلا

 ] انو« بلسم ١ ة خضم بخ كو يلع داوم
 ظ ص لاق ايو القل موالاراكرسمل ا دسن
 5 نتف تبحالاو دال انصر لم تلسا 1101

 فش لاند نعلارطانلو ليف لوتف سام
 لن لو درلا مئابزب تلاد: ءعس تنآتابلر اف
 .للعو ٌقِنَد قرلا سلم نع صا دعو

 قلك الصمم ا ا

7 

 ايسرتس كسل اد و
 - لكذ رهو رخل . اواضمرلاعتاداتلإو ب رزتمو ىذالإ ع لع
 ّىلخي نايل رجيللو تالاكلا هه رصمتس تن نابل اطلاع بهلول ام
 ١ تاشالاعس ع ديف يس تاماقل يبل لانا لذا ءادشن اري

 :اريعلاؤدها ةداع ترجو 85 هاطخاوإلا ى زيهم ؛ىئس ىلا جون

 هئافركابتلا لاهو ب يىبللام انت العبر رؤس و يشلا كلو ىلات هيدا

 نيل الاد داعئاجسلالزصحاجااسإ نكذتلا حم شد أملا
 تاناضرلاو صلى امم نيب رف نكاد كرايتخاال ىراطضا

 وزن عري امن هنلا ثمر امز ميداضرلان ل رمكعالو رب اص ضار لك
 صلال اغب لد طّمف لاس هننا شرق امز ومر مدلاو ىرص :ءالس

 ظ اكو ناس تال يفارطل تمام للعالم

 ْ اباد ةةرهتا سمور امم



 ثم النو ضيلؤلا» ءاداديفلخرف سفنل اهراس جزع

 جوا "م الئلع ناّرلاو ىصلا هنع داى هي, سابع نسا و

 ب ءاحمنعرصو؟ ميد ّماعْس الئلو ىلان هدد ضيازلاءا دالخ مص 2

 داحس راو ىفوالا ةيدصلا نعم العيرصو جد خر أرتسن ماو فنا

 ةيصملا باص نم 'فرسال ثاوعتز مالصلا نا بوو اضع د
 ضير اذهب كلل وصولا نكمالو طه دح ئطهر ىارخلا لا:
 ىلع جوملا ابخالإف ءأجفف هلآ ىنرشا لادم دعوة ىطلا

 تو و صامل ربإب نو لعب ع مصانلمحو لاه هلن'لاكرصلا

 لس اهرصيالا نيرو نصا هؤس لس اني لعنسلا بل تلك
 صصلال ا وّوحامسلأو صلا اقف نام الازع ىلع الصرللا

 اصلا غلب اذا كسلا ن ا ىبسرظن ىذلاو هله بونك مزن
 نالاررلا بارب نصلا يامر أصرلا م ايو لخد هيساَعو ظ

 انت اكشاو سصعلاو لان نبل أعم بجرر ماقماصرلا

 السلاو ةولضلالوسوهس ونالت ادهرلا تاماتم عقم وظن ألا

 20 نا هيلا نناج واذ ريلعاىّ تح كار جيش ردا واح لد بر( .
 تافلاق لعيد بن ان لاف هركئاملع ستنال تاو كهبرلو

 ب مب اضرلا, تاولعاو يلازخلا لاذ ئىاضقن اضيف منا
 يعلم و تيرلاو تابجررلا العبود اليمس لارج نيف خعالامسا
 ريشا تن ىلاهتن دعس نا شيري درو امددعهنلاوهر ول اقام
 دود اضرلا وسن اصر نول فيفى ف و لس لوي ةئح لاو
 السلا لع ىسوخي قيسكيناو ندو غضب لعلو طقلا
 اوةالصلا كعسلاكو اضن ىف ياض ناك ىلاك هوت

 راو لب نووي نحل الها ادخاله اللون لاكن دهسا نا

 م. 2
 2. ذة



 0 اب. ينمزيالانلامو نول رش مطلع لوقف كس خرشحلاو
 ' لكذ سرع اكطعلالا ليش للخضار طقنال اما نط عارقو
 يسال زال الح لوقيف كف بؤ ضف ايني ادا لب ثولوقش
 ىلازل ال اقل خيوف د لوق يف سا صلخلا» ملوق ابنا يعن لرلع

 ظ |داخ عيوش نا سوصتس يب لكن ماع صالخالا نقيطحل اب ىف
 0 يطا ماذا ]نلمس و اًضل اخرس لج صلخ د بوش نعافص
 ظ !!طلخا اذ اذاصل اخانبل هدو ثرف يب تلات هننازاقاسالخا

 لكفو الا مالخالا فرس دو يتش اصيا خل ا هه ناك رلازع
 ] وذراعلاو لاوهللاو ثويواغتسشم أ ُءءالو دست صالخاف ع

  يلاغدسال اق نعمت ىنمىلازخلا دوولعرب ربراصالخالا قلطإ م
 ملعيلاق صلاؤلا ندلأ هسالال اقو يصل هللا اودصيلالاا هرما اهو

 بقدعيوس ايلا نس ريالا هزنانا هالسلاو لولصلا
 ىبع حاز غشر وف كاب (ننو نعد 1 : فيض هيماذم

 فاو يو يقابل لاف انة لو «.ىوزدرلن عيكورهالإب ومش اف ىورحلو ىوبن دنارما ره وادا '
 تجرب )اود تسورجنم و ,كعرربصورب ل وسر ثاراج نرع

 ظ .ىله وص ااسرلل هداوف لاقرب انل نبك اماول اّمذ لااا

  رتضومب عابحديدادلع رون اندلا تناكول ك اق ركن لعانه نارا
 ظ ءايلاز بع نسال بلاوةولصلا كيم ل افو ا

 ظ يش ايزو اهأو شاذ واشرب صا برا حا نحو ٌيحا صا
 ] زو كوس ف حمد بالنيل اقو مه دلاربعنعلو ايندلاربعرجل
 لل نشل نلف ةروعس تاور: تبورو ةكيس قه ااصشلا

 و داعطق هلا اوسلو ةذلح جان وكسلاب فلج



 0 هنلايعاهر لوحسم ند ناو

 وسم سلاف يشمل عرسحو شارو لق و مه اقف ف مها

 اسما لل طسنل ىو ككزرخنو لكطسن 7 را ضخ

 دكركالا'ثيرلاو اناامواشدلاوولام لامك اسسحاشيدب رككوندو انس ظ

 .ةميانسك عادم ةدباتو جو خا 017 ظ

 ينج امس مدلوز اسيل ل و] تريحام اف لوب توق عرشك رسجو داهم

 باش ةاعد يدا *المام لاقو مل تمتيجإعادإ تزيح هم

 200 ةلاحال ناكن اف باص تاليكادداب اسك نط

 0 /اشح نيف ا لاقو رمل ثلثو باش ثلث

 اثناك هوت اند اهشس يرو نىدلا يلوا

 درج ئسا 30 رش د

 06 قف ىلع ماد الع 0 0
 للز ىلا لل نع وعلا ها

 لضشاو لعل باك ىح ل قيطتأل زكا ١

 لسرلا ة 0و يسال ل ىلغرصو ى 01

 للحلال ةررتلا قل جم قولا تقفو ناملَهَد 01
 يا ياس

 ف ملا قدر نم 0 يااا“ ٠

 ملوود ل لك يل لع و داكوا عيمج

 روم عازل تقوي نا وسب الوعد تقفو نا

 لال ارصحال قحقفرلا اعرف د اباكة دابحل اه الخشم نك
 هربا ناذ ثوتييطت املاعالا نماو دخ مثو,رلعوربإ وصوم 9 اق



 بحامالسلاو عيلصلارلعمل 2س ماودلاولعاوتو أولم ىجإم ا
 لازصع ىلا ذاونج ادزت ل نامل وئلق ناو ابرهو داهدناى (] ىعالا

 | قاب لدادع رلك ساو دلاو ضل ى دوز نادزالا علا نم
 ١" لكن[ ويف تاه دركلاو تادييارفا] يعال ناب شملان علركت اقدالا
 ظ وام ازام يامل حب ةاطا فو
 صحا ل صول ولا دلازنكتل و كوت لاق كو ارعش ناالامل ل امئرع

 - ةالصلاوساالادلا الر ركو هو ركرلا نويعبزسرلاة رضنم وطصم ا رولا
 ١ رايثونن اوفو كلن ف لكس لحالك خش ل رك كاك ال ملوس ل ىلع
 ْ األ ور اطعرا ل اذ باقل روضه عم رك ناو يع
  للرخ نرش اركز د وجو نعل اف نال يف يلاّعد هددا عم لس وصح مررول
 دوجو عبك لا إف دوجو عم ركذ بلش نايسعف ةركذ د وو يف

 عمرك ناو يوصخحد وجو عمركذ ىلا قم دوجد نك نمو مطق
 رس حن ةن!ىلعرلر اهو سوكرل !ىوس وي م وصح دوكو

 ' لئشتويحن اس اهركرب بلاطلا لازال هلئا در يلذاشلا سحب ل اخو
 ا لاف نبيل عبط ناكرا رهاركزلا ن ارح و رياالامل ال راك مج منامحعلا

 منش عوادوهتد ادايق هللااوركذاف ةالصلارتيض اذاف ىلا و كان هسا
 ' ا نب عارض شك يلذاضلا لب هنا د مالسلاو ةالصلا ل غل اقو

 | موفرسلح اهل اقو تاوثالانبي حج اك ليلذائلا نب ههارلال نال اكو
 ١ نمثوللا لو :مجرل ارسم و مكمالملا ظ .تنحالا لف هرناس و ركز اساجي

 | ٠١ ىلع نولصالو فهللانوركرالاروقم دو نخفاه ل اكو هيزع
 | كويسلاو ان تلقابرضف ال اقو َرِّهلا مود ةصيب له ناكالاوببلا
 ا هلال وسر ىلا: اه الجر ن اكو ر_ و للكبير ال ةدهو هيلا الاإ الق نم
 | دكيتاد تاقوينعاسلات لونه لوس إن لامك يلعسارص



 وق درم ايبو الخ لاو"كالل عن هليل ةولص نتا نارا
 ْ نعلاهدنا ناهس عزوجد هللا ن ايوسلف لاقاالسو ةفلالؤسرإب تلقا
 عسر :الصم نحب ا عولطيربب اهم ةداووئتسا هرباو وتس اورروكو
 مويو اس هسا نط اك زطاص: ا اندلاكت ني

 اذعلصسرم اعرلص نئمالسلاو ةولصلارلع ل او اوت دكر صلا
 سائلاولو لاو تاج د شخرل تعئر و تءابضخشعبنع تطحو
 ىتيملببن وح امس ؛ :لكءالمم هس#نالاقو نامي واتا نإ

 7 ب كار رعضو ,لواعو لعين لص م السل /يبه

 لف مومن ثا تلقاء لماع سرقوا
 لع ال الاستافلا هربرت ابرتس الوموسصف ازمولا

 لس الرمس ةيولعاش نل ايلعلاعاللَوذولاوبو
 لا تزل فعول اذ ني جستن دوف تلق انت

 الصالل سحأ لم لعد هال
 كَم ء نامالابىالوهءاسع (مكيره وزنا ا

  لخرمو لجو دازلا لق نع لحوادبلقلا ساعد او
 ىلمااذو ىلوش ازو يعيزشأو ةرغمو ومعدن امل بهنو
 7 ىلولك ءئنلكهإحو الر اسو ىوق كرولا ح هاج,
 لصالاو اصالاو سالك ىلع هللا ةالضوك او (,ىلع
 لكن ناسخالاو يحن نع نم معين ريجناتل ع بصلاو لاو

 1 تطك سيصتاامرر كو :يصنلا نعل ذاع تلقى نيد انه لوق اوت ١

 وعهد قرصن الصك مازهلاٍق طن ملاذا لوتلأ تالق ماتو
 01 ىلاقت هيد ارر فسم ا نمازي و محاضولعتل انو
 ثاروسالو و ناطل ماع ن اطِشل ل رسل هادا الا ضنا



 ليليا نال اوه : دفن تاتتحاببرلا ملغ هدام نو

 | ل اريعاضرلا مدع دة ىلا
اع مالم للا امنت ند نعيش ل لكاسلا تس اءاذاو

 ك

 ارا ةلضو كابر افدس بند
 - سابو اخد صو نينا انوه اظفشصملا مال
 نوح ىو ملا
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